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представени в конкурс за доцент в област на висше образование 1. 
Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението 
по…., научна специалност „Педагогика на обучението по информационни 
технологии“, обявен от Тракийски университет (ДВ бр. 52 от 09.06.2020г.) за 
нуждите на ФТТ - Ямбол 

 Монография: 
В.3.1. Дучева Зл. Дигаталните компетентности в подготовката на 
инструктори за обучение на водачи на МПС, Издателство: Факултет 
„Техника и технологии“ – Ямбол, 2020, ISBN: 978- 619-7340-02-0  
Резюме: За учителите и инструкторите за обучение на водачи на МПС, 

каквито се подготвят във Факултет „Техника и технологии“ – Ямбол към 
Тракийския университет – Стара Загора, дигиталните компетентности са 
неотменна част от подготовката и изискуемия набор от компетентности, които 
работодателите очакват те да притежават. Монографичното изследване цели 
осъществяване на сравнително обзорно проучване на научно-теоретичното 
поле на представената тематика; второ, осъществяване на емпирично 
проучване, което да верифицира конкретните и специфични за инструкторската 
дейност дигитални компетентности и, трето, на тази основа да се конструира 
примерен модел на синергични дигитални компетентности на преподавателите 
във висшето училище и на бъдещите инструктори на водачи на МПС, които те 
подготвят. 

В глава 1. Нормативна и научно-теоретична обосновка се разглеждат 
понятията „компетенция“ и „компетентност“ като сравнително близки, предвид 
разбирането, че и двете са от значение за дейността, но и притежаващи 
определени различия. Направен е аналитичен обзор на проблематиката за 
професиографско-личностната характеристика на учителската професия, и са 
изведени съществени за концепцията на изследването ориентири. Дигиталните 
компетентности са анализирани като нова проява на компетентностите изобщо. 
Разгледани в контекста и перспективата на Европейската референтната рамка 
DigCompEdu, педагогическите дигитални компетентности са обосновани в три 
основни компонента – дидактическа, технологична и теоретична дигитална 
компетентност. 

Най-същественият акцент е поставен върху перспективата „създаване на 
обучаващи контексти“ в зависимост от целта на дадено обучение – специалисти 
от какъв професионално-квалификационен профил подготвя. 

В Глава 2. Дизайн на изследването – на основата на осъществената в 
първа глава научно-теоретична обосновка са описани организацията и 
структурирането на дизайна на емпиричното проучване. Изследователският 
дизайн представлява сравнително устойчива структура от компоненти: 
понятията за професията „инструктор за обучението на водачи на МПС“ и 
дигитална компетентност на инструктора; концепция на емпиричното 



изследване; цел, задачи и обектно-предметна област на изследването; 
изследователски методи и инструментариум, показатели и критерии. 

В Глава 3. Емпирични верификации върху примера на работата по 
изследователската тема във ФТТ – Ямбол. В третата глава се решава 
основно изследователската задача да се верифицират емпирично обобщените 
в резултат на анализа в първа глава актуални научно-теоретични и нормативни 
постановки в областта на дигиталните компетентности и идентификацията им 
при подготовката на студенти – бъдещи инструктори на водачи на МПС – върху 
примера на работата във ФТТ – Ямбол, при ТрУ – Стара Загора. 

В Глава 4. Примерен модел на контекстуално-педагогически, 
дигитални компетентности на студентите – бъдещи инструктори за 
подготовка на водачи на МПС е описан и обоснован крайния изследователски 
продукт - Примерен модел на контекстуално-педагогически дигитални 
компетентности на студенти – бъдещи инструктори за подготовка на водачи на 
МПС с три модула: наименование; предназначение, потребност и мотивация за 
изработване и използване на продукта; цели на приложението на продукта – 
желани и очаквани резултати 

 

 Monograph:  
 

В.3.1. Ducheva Zl. The digital competence of the instructors for training of drivers 
of motor vehicles, Publisher: Faculty of Engineering and Technology – Yambol, 
2020, ISBN: 978- 619-7340-02-0 
Summary: For the teachers and instructors for driver training, as prepared at the 

Faculty of Engineering and Technology - Yambol at the Thracian University - Stara 
Zagora, digital competencies are an integral part of the training and the required set of 
competencies that employers expect them to possess. The monographic research aims 
to carry out a comparative overview of the scientific and theoretical field of the presented 
topics; secondly, to carry out an empirical study to verify the concrete and specific for the 
instructive activity digital competencies and, thirdly, on this basis to construct an 
exemplary model of synergistic digital competencies of university teachers and future 
instructors of drivers who they prepare. 

Chapter 1. Legal and scientific-theoretical justification considers the concepts 
of "competency" and "competence" as relatively close, given the understanding that both 
are important for activity, but have certain differences. An analytical review of the issue of 
the professional and personal characteristics of the teaching profession is made, and 
essential guidelines for the concept of the research are derived. Digital competencies are 
analyzed as a new manifestation of competencies in general. Considered in the context 
and perspective of the European Reference Framework DigCompEdu, pedagogical 
digital competences are justified in three main components - didactic, technological and 
theoretical digital competence.  

The most significant emphasis is placed on the perspective of "creating training 
contexts" depending on the purpose of training - specialists from what professional 
qualification profile are preparing. 

Chapter 2. Design of the research - on the basis of the scientific-theoretical 
substantiation carried out in the first chapter the organization and the structure of the 
design of the empirical research are described. Research-efficient design is a relatively 



stable structure of components: the concepts of the profession of "driver training 
instructor" and digital competence of the instructor; concept for empirical research; goals, 
tasks and object-subject area of research; research methods and tools, indicators and 
criteria. 

Chapter 3. Empirical checks on the application when working on the research 
topic in the FTT - Yambol. The third chapter solves the main research task to verify the 
empirically summarized as a result of analysis in the first chapter current scientific-
theoretical and normative formulations in the field of digital competencies and 
identification in the preparation of students - to be instructors for drivers - on the 
application of work in FTT - Yambol, at TrU - Stara Zagora. 

Chapter 4. Exemplary model of contextual-pedagogical, digital competencies 
of students - future instructors for driver training is described and substantiated the 
final research product - Exemplary model of contextual-pedagogical digital competencies 
of students - future instructors for driver training. Vehicle with three modules: name; 
purpose, need and motivation for making and using the product; goals of the product 
application - desired and expected results. 

 
 Студии 

Г.9.1. Пехливанова М., Дучева З., Рошманова М., Професионалната 
подготовка на учителите – потребности и насоки при съвременните условия в 
България, Издателство Технически колеж – Ямбол, ТрУ – Ст. Загора, ISBN: 
954-9999-41-6 
Резюме: Образователните реалности у нас в началото на ХХI век извеждат 

нови потребности и изисквания към професионално-педагогическата подготовка на 
учителите. 

В глава 1. Развитие на обществото и изисквания към образованието и 
учителската професия се разглеждат компетентност и компетенции на учителите, 
същността на учителския професионализъм – „класически професионализъм“, 
„практически професионализъм“, „нов професионализъм“. 

В глава 2. Изисквания към българското образование и учителите, 
произтичащи от съвременните условия, изследователското внимание е 
насочено към проблемите, които стоят пред висшето образование и ВУ, 
подготвящи учители. 

В глава 3. Професионална подготовка на учителите са анализирани  
базисното образование на учителите и формите и пътищата за повишаване на 
тяхната квалификация.  

Глава 4. Организация, система и методика на научното изследване са 
обсъдени общи данни за изследването, насоченост и избор на специалност и 
професия според пола на изследваните, анализирани са данните според 
педагогическия стаж на изследваните, пътищата и институциите за 
усъвършенстване на професионалната подготовка на учителите. 

Глава 5. Насоки за усъвършенстване на подготовката на учителите. 
Обоснована е необходимостта от актуализиране и осъвременяване 
професиограмата на учителя, уточняване на противоречивите концепции за 
учителската професия, в основата на подготовката да се наложат като приоритети 



саморазвитието, самообразованието и самопроектирането, които отговарят на 
представата за човека в новото хилядолетие. 

Глава 6. Насоки за усъвършенстване на квалификацията на учителите. 
Системата за повишаване на квалификацията се разглежда като неделима част от 
развитието на образователната система, за да може да бъдат отразени 
стратегиите за реформа в училището. Направени са препоръки за 
усъвършенстване на процеса на квалификация на учителите. 

 
 Studios 

Pehlivanova M., Ducheva Z., Roshmanova M., The professional training of 
teachers - needs and guidelines in modern conditions in Bulgaria, Technical 
College Publishing House - Yambol, TrU - St. Zagora, ISBN: 954-9999-41-6 

Summary: The educational realities in the country at the beginning of the XXI 
century displayed new needs and requirements of professional pedagogical preparation 
of the teachers. 

In Chapter 1. Development of society and requirements for education and the 
teaching profession, we discuss the competence and competencies of teachers, the 
essence of teacher professionalism - "classical professionalism", "practical 
professionalism", "new professionalism". 

In Chapter 2. Requirements for Bulgarian education and teachers arising from 
modern conditions, research attention is focused on the problems facing higher 
education and higher education institutions that train teachers. 

Chapter 3. Professional training of the teachers analyzes the basic education of 
teachers and the forms and ways to improve their skills. 

Chapter 4. Organization, system and methodology of the research discusses 
general data on the research, orientation and choice of specialty and profession 
according to the gender of the respondents, analyzes the data according to the 
pedagogical experience of the respondents, ways and institutions for improving teachers’ 
professional training and qualification. 

Chapter 5. Guidelines for improving teacher training. The necessity of updating 
and modernizing professiograms teacher and clarify the conflicting concepts of the 
teaching profession. At the basis of preparation is necessary to impose priorities as self-
development, self-education and self-design that meet the image of man in the new 
millennium. 

Chapter 6. Guidelines for improving the qualification of the teachers. The in-
service training system is seen as an integral part of the development of the education 
system in order to reflect school reform strategies. Recommendations have been made 
to improve the process of teacher qualification. 

 
Г.9.2. Рошманова М., Шивачева Ив., Пехливанова М., Дучева Зл., 
Креативността в дейността и взаимодействията „учител – ученици“ (резултати 
от едно изследване), 2004., Ямбол, ISBN: 954-9999-31-9 
Резюме: Развитието на творческите способности на учениците – в ученето и 

общуването – е една от най-актуалните задачи на училището. Решаването й се 
обуславя от творчеството в дейността на учителя. По-различното, което включва 
даденото изследване и написаният труд е в акцента и във фиксираните „рамки“ на 



творческите реализации на учителите в професионалните училища. В студията 
творчеството е разгледано като обхващащо целостта и  многостранността на труда 
на учителя във всички негови форми и моменти на реализация. 

В глава 1. се разглежда категорията „креативност“ в научните изследвания и 
публикации – същност, особености на творческата личност, характеристика на 
творческия процес, своеобразие на учителската креативност. 

В глава 2. е обоснована организацията, системата и методиката на научното 
изследване. 

В глава 3. са обсъдени резултатите от изследването – измерения на 
креативността в дейността на учителите – предпочитания, в конкретизирането на 
макроцелите, възгледи за същността на процеса на обучение, импровизацията; 
стимулиране на творческата активност на учениците; взаимодействия с колегите и 
родителите и др. 

В глава 4. Изява на креативността в дейността на учениците са 
разгледани любими занимания на учениците, хобита, изяви на творчеството в 
извънкласни и извънучилищни дейности, отличия и награди, творчески личности в 
семейството. 

В глава 5. са изведени обобщения и препоръки от изследването. 
 
Roshmanova M., Shivacheva Iv., Pehlivanova M., Ducheva Zl., Creativity in the 

activity and interactions "teacher - students" (results of a study), 2004., Yambol, ISBN: 
954-9999-31-9 

The development of students' creative abilities - in learning and communication - is 
one of the most pressing tasks of the school. Its solution is determined by the creativity in 
the activity of the teacher. The difference, which includes the given research and the 
written work, is in the accent and in the fixed "frames" of the creative realizations of the 
teachers in the vocational schools. In the study, creativity is seen as encompassing the 
integrity and versatility of the teacher's work in all its forms and moments of realization. 

Chapter 1 discusses the category of "creativity" in research and publications - the 
nature, features of the creative personality, characteristics of the creative process, the 
originality of teacher creativity. 

Chapter 2 substantiates the organization, system and methodology of scientific 
research. 

Chapter 3 discusses the results of the research - dimensions of creativity in the 
activity of teachers - preferences, in the specification of macro-goals, views on the nature 
of the learning process, improvisation; stimulating the creative activity of students; 
interactions with colleagues and parents, etc. 

Chapter 4. Manifestation of creativity in the activity of the students deals with 
favourite activities of the students, hobbies, manifestations of creativity in extracurricular 
activities, awards and prizes, creative personalities in the family. 

Chapter 5 summarizes and recommends the study. 
 
Г. 6. Статии и доклади, публикувани в научни издания, реферирани и 

индексирани в световноизвестни бази данни с научна информация 
 



Г. 6. 1. Ducheva, Z., Readiness and Attitudes for Self-Development of Students' 
Digital Competences/Self-Assessment of Students from FTT–Yambol/, 
Proceedings 14th International Conference on Virtual Learning (ICVL) 2019, 
рр.190-196 
Abstract: Continuously growing competition between companies not only in 

Europe but also globally, their desire to develop depend both - on innovation and 
effective use of ICT, but also on the quality of training of the workforce. The initiatives 
and European Union policies are aimed at improving digital skills and lifelong learning in 
the frame of Employment policies of the EU.  

Undisputed is the fact that the development of the digital competence of engineers 
is a key moment in their preparation. The report examines the integrative nature of digital 
competences. The input level of the digital competences of the students, who are 
preparing at the Faculty of Technics and Technology - Yambol, is analyzed. An attempt 
has been made to track their attitudes and readiness to develop their digital 
competences not only in the course of learning but also in the aspect of lifelong learning.  

Резюме: (превод) Непрекъснато нарастващата конкуренция между 
компаниите не само в Европа, но и в световен мащаб, стремежът им да се 
развиват зависят както от иновациите и ефективното използване на 
информационните и комуникационните технологии, така и от качеството на 
подготовката на работната сила. Инициативите и политиките на Европейския съюз 
са насочени към подобряване на дигиталните компетенции и ученето през целия 
живот в рамките на Политиката за заетост на ЕС.  

Безспорен е фактът, че развитието на дигиталните компетенции на 
инженерните кадри е възлов момент в тяхната подготовка. В докада се разглеждат 
дигиталните компетенции и техният интегративен характер. Анализира се входящо 
ниво на дигиталните компетенции на студентите, които се подготвят във Факултет 
„Техника и технологии“ – Ямбол. Направен е опит да се проследят нагласите и 
готовността им да развиват дигиталните си компетенции не само в курса на 
обучението, но и самостоятелно. 

 
Г. 6. 2. Ducheva, Z., Lecturer's roles when creating supportive environment in e-
learning, Information Technologies and Learning Tools, 2019, 74, 6, 165-176 
Abstract. Every new global era demands a rethinking of the roles of the lecturer, 

especially with the widespread introduction of mixed and e-learning in high 
schools/universities. From a historical point of view, the new socio-economic conditions 
of life alter the requirements imposed on the roles, which leads to the emergence of new 
ones and their modification, and this process is observed especially well in the 
professional roles of the socio-occupation professions, such as the profession of the 
teacher. The conceptual framework of the research outlines the roles of the teacher to 
create a supportive environment in the e-learning environment.  

The professional role requires mastering and maintenance in a sustainable state 
of special professional knowledge, skills, and competencies. This implies various 
mutable rights and obligations, which once again leads to the conclusion that the new 
roles of teachers are necessary to create a supportive environment in e-learning.  

The aim of the research is to define the leading roles of the lecturers (according to 
the opinion and the preferences of the student) when creating the appropriate 
environment for the students in the era of e-learning. 

The study was carried out among the bachelor's degree students of the Faculty of 
Technics and Technology – Yambol. 

In conclusion, in e-learning, lecturers have many leading roles, sometimes 
overlapping. Some leadership roles have officially defined responsibilities, others are 
more informal when they interact with their partners. Role variation ensures that 



teachers can find the appropriate behavior and initiative that matches their talents and 
interests, and the needs and requirements of the learners. In order to build a supportive 
environment in e-learning, the lecturer should play the role of the distant tutor, 
Moderator and Facilitator, that creates a Positive Atmosphere, Distance Learning 
Curator, Diagnostic – prognostic, formulating the learning objectives and tasks giving 
contemporary feedback, precise and clear guidelines for the course objectives, 
organizing and coordinating the activity. 

Резюме. (превод) Всяка нова глобална ера изисква преосмисляне на ролите 
на преподавателя, особено с широкото въвеждане на смесено и електронно 
обучение във висшите училища. От историческа гледна точка новите социално-
икономически условия на живот променят изискванията, налагани на ролите, 
което води до появата на нови и тяхното изменение и този процес се наблюдава 
особено добре в професионалните роли на социономичните професии, каквато е 
професията на преподавателя. Концептуалната рамка на изследването очертава 
ролите на преподавателя за създаване на подкрепяща среда в средата на 
електронното обучение. 

Професионалната роля изисква овладяване и поддържане в устойчиво 
състояние на специални професионални знания, умения и компетенции. Това 
предполага различни промени в правата и задълженията, което отново води до 
заключението, че новите роли на преподавателите са необходими, за да се 
създаде благоприятна среда в електронното обучение. 

Целта на изследването е да се определят водещите роли на 
преподавателите (според мнението и предпочитанията на студентите) при 
създаване на подходяща среда за обучаемите в ерата на електронното обучение. 

Проучването е проведено сред студенти бакалаври от Факултета по техника 
и технологии - Ямбол. 

В заключение, в електронното обучение преподавателите имат много 
водещи роли, които понякога се припокриват. Някои ръководни роли имат 
официално определени отговорности, други са по-неофициални, когато общуват 
със своите партньори. Разнообразието на ролите гарантира, че преподавателите 
могат да намерят подходящото поведение и инициатива, които съответстват на 
техните таланти и интереси, както и на нуждите и изискванията на учещите. За да 
се изгради благоприятна среда в електронното обучение, преподавателят трябва 
да изпълнява ролята на дистанционен тютор, модератор и фасилитатор, който 
създава положителна атмосфера, куратор на дистанционно обучение, диагностик 
- прогностик, формулиращ учебните цели и задачи, давайки съвременна обратна 
връзка , точни и ясни насоки за целите на курса, организиране и координиране на 
дейността. 

 
Г. 6. 3. Nedeva, V.; Dineva, S.; Ducheva, Z., Students in blended learning by 
flipped classroom approach, Information Technologies and Learning Tools, 2019, 
72, 4, 204-213 
Abstract: The article presents the Flipped Classroom approach and its application 

at the Faculty of Techniques and Technologies (FTT) - Yambol, based on the training in 
the subjects "Programming and Use of Computers", "Food Contaminants", and "Object-
Oriented Programming" in the 2016- 2018 academic years. For the students, the problem 
is to filter some sources that are not reliable. In the new digital age, the lecturers expect 
them to be creative and to prepare their assignment using new approaches. When 
students follow their lecturers’ instructions concerning the literature and resources their 
projects tend to be more successful. This is one of the issues we encounter in preparing 
students for their classes. The second problem that we want to solve is the presentation 
of information using the "pouring in the bank" approach, where students are offered 



lectures and tutorials without being able actively to participate in the learning process. 
The students are trained to acquire knowledge without placing and solving problems and 
looking for new solutions. The article goals are to analyze the approach that we apply to 
the students' training to stimulate their activity in learning the material and filling the gaps 
in their knowledge. The first part of the article reviews the theory and the application of 
the Flipped Classroom approach by other authors in different subject areas. We present 
different taxonomic models and qualities that they build for the student’s learning 
process. The following part analyses the application of the approach in the mentioned 
fields of study for students of Bachelor's and Master’s degrees. In the article, we present 
steps for Flipped classrooms. We discuss also the key elements of The Flipped 
classroom and the benefits and limitations of using it. In conclusion, the article outlines 
the results achieved and the prospects for enhancing the engagement of the students in 
learning. 

Резюме: (превод) Статията представя подхода „Flipped Classroom” 
(„Обърната класна стая“) и неговото приложение във Факултет „Техника и 
технологии“ – Ямбол (ФТТ), въз основа на обучението по учебните дисциплини 
„Програмиране и използване на компютри”, „Хранителни контаминанти” и „Обектно-
ориентирано програмиране“ в учебните 2016–2018г. Един от проблемите, които 
студентите срещат е да филтрират някои източници, които не са надеждни. В 
новата дигитална ера преподавателите очакват те да бъдат креативни и да 
подготвят заданието си, като използват нови подходи. Когато студентите следват 
инструкциите на своите преподаватели относно литературата и ресурсите, 
проектите им са по-успешни. Това е един от проблемите, с които се сблъскваме 
при подготовката на студентите за учебните занятия. Вторият проблем, който 
искаме да разрешим, е представянето на информация, използвайки подхода 
„наливане в банката“, където на студентите се предлагат лекции и уроци, без да 
могат да участват активно в процеса на обучение. Студентите се обучават да 
придобиват знания, без да поставят и решават проблеми и да търсят нови 
решения. Целите на статията са да анализираме подхода, който прилагаме при 
обучението на студентите, за да стимулираме тяхната активност в усвояването на 
материала и попълването на пропуските в техните знания. Първата част на 
статията разглежда теорията и прилагането на подхода Flipped Classroom от други 
автори в различни предметни области. Представяме различни таксономични 
модели и качества, които те изграждат в учебния процес на студентите. 
Следващата част анализира прилагането на подхода в споменатите области на 
обучение за студенти от бакалавърска и магистърска степен. В статията ви 
представяме стъпки за Flipped Classroom. Обсъждаме също така ключовите 
елементи на Flipped Classroom и ползите и ограниченията от използването му. В 
заключение статията очертава постигнатите резултати и перспективите за 
засилване на ангажираността на студентите в обучението. 

 
Г. 6. 4. Dineva, S.; Nedeva, V.; Ducheva, Z., Digital Generation and Visualization 
in E –Learning, Proceedings 14th ICVL, 2019, 183-189 
Abstract: In the new ages we are faced with the internet or digital generation that 

are a digital native grown up and acquires innovative and adequate methods to be put in 
practice for working and training them. The paper is based on the training in the subjects 
"Programming and Use of Computers", "Food Contaminants", “Microbiology”, 
“Biochemistry“ and "Ecology", for students of Bachelor's and Master’s degree in the 
period from 2016 to 2018 school years. The age analyses reveal that students 
undergoing FTT training are mainly from Y and Z generation. The report analyzes the 
effectiveness and the opportunity of unlimited on-line visual resources to educate well 
our generation and the putting into practice of those approaches in Faculty of Technics 



and Technology – Yambol. There is no doubt that the e-courses give opening a study 
subject to be presented in depth, logically and thought-provoking way. Many studies 
showed that new generation students prefer blend learning instead of traditional one, and 
that they don’t like reading of books, instead of that they favor a learning in active 
manner combining all types of possible information resources applying in their activity. 
Most of all of course they like chat, video games or movies, as well as any kind of 
visualization. Therefor applying visualizations to tough topics ever benefits both teachers 
and students to attain deep understanding and to manage with the novel information. If 
we support students by implementing video manuals and they watch it before lessons or 
exercises, they came to the schoolroom with better confident that already have some 
training. The results of our practice and investigation displayed that students achieved 
better performance on exams when visuals methods drawing their attention are used 
during learning process, and that they are more motivated to attend lectures, like 
discussions, as well as actively to cooperate with the lecturers  

Резюме: (превод) В новата епоха се сблъскваме с интернет или дигитални 
генерации, които често наричаме дигитални туземци, пораснали и придобили 
иновативни и адекватни методи, които да бъдат приложени и на практика при 
работата с тях и при тяхното обучение. Докладът е базиран на обучението по 
учебните дисциплини „Програмиране с използване на компютри“, „Хранителни 
контаминанти“, „Микробиология“, „Биохимия“ и „Екология“, за студенти от 
бакалавърска и магистърска степен в периода 2016 - 2018 учебни години. 
Възрастовите анализи за показват, че студентите, обучавани във ФТТ, са основно 
от Y- и Z-поколение. В доклада се анализират ефективността и възможностите за 
използване на неограничени онлайн визуални ресурси, за да се подготвят добре 
тези поколения и пътищата и средствата за прилагането на тези подходи в 
Факултет „Техника и технологии“ - Ямбол. Няма съмнение, че е-курсовете дават 
възможност учебния предмет да бъде представен по задълбочен, логичен и 
стимулиращ мисленето начин. Много проучвания показват, че студентите от новите 
поколения предпочитат смесено обучение пред традиционното  - те не обичат да 
четат книги, вместо това предпочитат активното учене, съчетавайки всички 
възможни видове информационни ресурси, прилагани в дейността им. Разбира се, 
че най-вече харесват чат, видео игри или филми, както и всякакъв вид 
визуализация. Поради това прилагането на визуализации към трудните теми 
винаги е полезно както за преподавателите, така и за обучаемите, за да постигнат 
дълбоко разбиране и да се справят с новата информация. Ако подкрепяме 
учениците чрез прилагане на видео наръчници и те гледат материалите преди 
лекциите или упражненията, те ще дойдат в аудиторията с по-голяма увереност, че 
вече са преминали определено обучение/ имат изградени представи. Резултатите 
от нашата практика и проучване показват, че студентите постигат по-добри 
резултати на изпитите, когато по време на учебния процес се използват 
визуализации, привличащи вниманието им, те са по-мотивирани да посещават 
лекции, включващи дискусии, както и с активно сътрудничество с преподавателите. 

 
Г. 6. 5. Ducheva Zl., Pehlivanova M., Importance of the Positive Atmosphere in the 
Blended Learning for Active Learning of the Students, The 13th ICVL 2018, 
University of Bucharest and “1 December 1918” University of Alba Iulia, Romania  
Abstract: A positive atmosphere in the classroom can be achieved if the lecturer 

and the students are active subjects involved in a collaborative activity in which exist an 
active exchanging of information and a subjective sense of comfort, significance, and 
satisfaction. In the report, we emphasize on the positive atmosphere, because in the 
process of pedagogical communication, a barrier can be not only the psychological 
peculiarities of the students, but also the relations established between lecturers and 



students, students - group, etc. The emphasis is put on the influence of the positive 
climate and its impact on the emotional sphere of the students. On some of the 
components of the emotional atmosphere a comparative analysis of the results of our 
previous study was made. The formulated conclusions are focused on the use of the 
possibilities of the reteal and axial communication processes depending on the purpose 
and the essence of the communication; in the virtual environment the lecturers should be 
guided by the personally oriented approach and the implementation of the individual 
feedback; stimulation of the professors to develop e-courses, to improve their digital 
competences. 

Резюме: (превод) Положителна атмосфера в класната стая може да се 
постигне, ако преподавателят и студентите са активни субекти, участващи в 
съвместна дейност, в която съществува активен обмен на информация и 
субективно усещане за комфорт, значимост и удовлетвореност. В доклада 
акцентираме на положителната атмосфера, защото в процеса на педагогическа 
комуникация бариера могат да бъдат не само психологическите особености на 
студентите, но и отношенията, установени между преподаватели и студенти, 
студенти - група и др. Фокусът е насочен върху влиянието на положителния климат 
и неговото въздействие върху емоционалната сфера на обучаемите. По някои от 
компонентите на емоционалната атмосфера беше направен сравнителен анализ 
на резултатите онастоящото и от предишно наше изследване.  

Формулираните изводи са фокусирани върху използването на възможностите 
на процесите на ретиалната и аксиална комуникация в зависимост от целта и 
същността на комуникацията; във виртуалната среда преподавателите трябва да 
се ръководят от личностно ориентирания подход и прилагането на индивидуалната 
обратна връзка; стимулиране на преподавателите да разработват електронни 
курсове и да подобряват дигиталните си компетентности. 

 
Г. 6. 6. Dineva Sn., Nedeva V., Ducheva Zl., Improving the quality of study 
assessment, The 13th ICVL 2018, University of Bucharest and “1 December 1918” 
University of Alba Iulia, Romania 
Abstract: This article concern the problem with accurateevaluation of students and 

the possibility to improve the quality of assessment tests and learning process itself. The 
assessment is a part of study and many researchers agree that well-designed and 
inventive assessment can boost the active learning process. 

There are enough evidences that motivation of students tostudy is toughly affected 
by assessment so improving the quality of assessment tests in virtual learning 
environment is an urgent and important task nowadays. 
In the course of the students' training it is necessary to make preliminary analysis and 
development of the e-environment assessment system based on the educational 
paradigm, the pre-set learning objectives and the strategies for their achievement. The 
positive experience of the e-assessment system has shown that it is effective and 
stimulating for the students to apply the forms for evaluation of collective work and peer 
evaluation. To achieve evaluation quality, it is advisable to use the three types of 
assessment - diagnostic, formative and summative. Formative assessment increases the 
effectiveness of student learning by identifying strengths and weaknesses during the 
course. 

In the future, it is envisaged to develop and improve the e-assessment system, 
complemented by a diagnostic evaluation at the start and completion of each of the 
courses. The statistical reports of the tests and courses will be further analysed in order 
to enhance their quality and comprehensiveness not only in terms of knowledge but also 
of students' competencies. 



Резюме: (превод) Тази статия засяга проблема с точното оценяване на 
студентите и възможността да се подобри качеството на тестовете за оценяване и 
самия процес на обучение. Оценката е част от обучението и много изследователи 
са съгласни, че добре проектираното и изобретателно оценяване може да засили 
активността в процеса на обучение. 

Има достатъчно доказателства, че мотивацията на студентите за обучение е 
силно повлияна от оценяването, така че подобряването на качеството на тестовете 
за оценяване във виртуалната среда за обучение е спешна и важна задача в 
днешно време. 

В хода на обучението на студентите е необходимо да се направи 
предварителен анализ и разработване на системата за оценка на електронната 
среда въз основа на образователната парадигма, предварително зададените цели 
на обучението и стратегии за тяхното постигане. Положителният опит он работата 
в системата за електронно оценяване показа, че е ефективно и стимулиращо 
студентите да прилагат и формите за оценяване на колективната работа и 
партньорската оценка. За да се постигне качество на оценяването, 
препоръчително е да се използват трите вида оценка - диагностична, формираща и 
обобщаваща/сумативно. Формиращото оценяване повишава ефективността на 
обучението на студентите чрез идентифициране на силните и слабите страни по 
време на обучението в курса. 

В бъдеще се предвижда разработването и подобряването на системата за 
електронно оценяване, допълнено от диагностична оценка в началото и при 
завършването на всеки от курсовете. Статистическите доклади от тестовете и 
курсовете ще бъдат допълнително анализирани, за да се подобри тяхното 
качество и изчерпателност не само по отношение на знанията, но и на 
компетентностите на студентите. 

 
Г. 6. 7. Ducheva Zl., Pehlivanova M., An analysis of the assessment of students on 
the features and functions of Moodle, The 11th ICVL 2016. 
Abstract: Improved capabilities and practical enhanced functions of Moodle 2.8 

makes it a preferred platform for developing blended and e-learning courses as it 
improve the quality of education. The lecturers in the Faculty of Technics and 
Technologies - Yambol prefer to use Moodle, because of the easy access a variety of 
functions as well as the wishes and interest of students to: selection and organization of 
learning resources and activities, evaluation of its achievements and communication. 
Students note and prefer the capabilities of Moodle to develop educational content (e-
lectures, materials, vocabularies), asynchronous forms of communication (forums, email, 
etc.) and implementation of feedback in the evaluation of their activities and 
achievements. The surveyed Students have not indicated preference for a collaboration, 
teamwork and mutual evaluation, although the respondents were given the opportunity to 
supplement. 

Резюме: (превод) Подобрените възможности и практическите подчертани 
функции на MOODLE 2.8, го прави предпочитана платформа за разработване на 
смесени и eлектронни курсове, тъй като повишава качеството на образованието. 
Преподавателите във Факултет „Техника и технологии“ - Ямбол предпочитат да 
използват MOODLE, поради лесния достъп до различни функции, както и 
желанията и интереса на студентите към: подбор и организация на учебни ресурси 
и дейности, оценка на неговите постижения и комуникация. Студентите отбелязват 
и предпочитат възможностите, които дава MOODLE да разработват образователно 
съдържание (електронни лекции, материали, речници); асинхронните форми на 
комуникация (форуми, имейл и др.) И прилагане на обратна връзка при 
оценяването на техните дейности и постижения. Анкетираните студенти не са 



посочили предпочитания за сътрудничество, работа в екип и взаимно оценяване, 
въпреки че на респондентите е предоставена възможност за допълване. 

 
Г. 6. 8. Ducheva Zl., Pehlivanova M., Students preferences on the types and 
activities in Blended Learning, Virtual Reality Models and Methodologies 
Technologies and Software Solutions, ICVL 2016, Romania, рр. 104 – 111. 
Abstract: In the report, we examined definitions discussed in earlier studies by 

different authors and projects. In the defining the blended courses in the classroom we 
focus on various activities and tasks that can be performed online, synchronous and 
asynchronous to improve the effectiveness of training and to increase the autonomy of 
the students. The accent of the report is placed on the needs of different groups of 
students, according to the level of preparation, motivation, and ability to work with 
information technology. The survey was conducted through questionnaires and it is 
covered students bachelor's degree, specialty Auto transport and Agricultural Technique 
I and III course, regular and part-time training. This enables us to make a comparative 
analysis of the attitudes and views of students entering the faculty and those who already 
have more experience to work in Blended and e-learning. 

In the future at the Faculty level must be working on expanding of the students 
teamwork, on increasing of activity in educational forums in order to develop 
communication skills and high social skills such as management and teamwork - key 
competencies for modern professionals 

Резюме: (превод) В доклада са разгледани дефинициите, обсъдени в 
проучвания на различни автори и проекти. При определянето на смесените 
курсове в класната стая се фокусираме върху различни дейности и задачи, които 
могат да се изпълняват онлайн, синхронно и асинхронно, за да се подобри 
ефективността на обучението и да се увеличи автономността на студентите. 
Акцентът в доклада е поставен върху потребностите на различни групи студенти, 
според нивото на тяхната подготовка, мотивацията и способността им за работа с 
информационни и комуникационни технологии. Проучването е проведено чрез 
въпросници и обхваща студенти бакалавърска степен, специалност 
Автотранспортна и земеделска техника I и III курс, редовно и задочно обучение. 
Това ни дава възможност да направим сравнителен анализ на нагласите и 
възгледите на студентите във факултета, които вече имат повече опит в работата 
в среда на смесено и електронно обучение. 

В бъдеще на ниво Факултет трябва да се работи за разширяване на екипната 
работа на студентите, за повишаване на активността в образователните форуми с 
цел развиване на комуникативни умения и високи социални умения като 
управление и работа в екип – ключови компетенции за съвременните 
професионалисти 

 
Г. 6. 9. Ducheva, Z.; Pehlivanova, M., Trends in the assessment of students for the 
role of blended learning for development of skills for lifelong learning, Proceedings 
of 10th ICVL 2015, 75-81 
Abstract:  Surveys among the students from different disciplines and courses in 

the Faculty of Technics and Technologies Yambol related to possibilities and 
perspectives of e- and blended learning enables us to make a comparative analysis of 
the evaluation of the students and find tendencies within 4 years period. According to the 
results of the survey we can claim that there is a steady trend of positive evaluation of 
the possibilities of e- and blended learning for individualization of the learning process, 
development of the cognitive sphere of the personality, improving the interaction with the 
professors, stimulating the performances and creativity of the students, improving the 
organization of the process, creating a positive atmosphere, improving possibilities for 



evaluating the academic achievement of students and the development of objective self-
assessment. Data processing and results analysis of questionnaires gives us reason to 
say that by e- and blended learning improves the quality of education. It is more 
convenient, more attractive and helps to achieve high levels of Bloom's taxonomy, which 
are associated with acquiring factual, conceptual, procedural and metacognitive 
knowledge of students. 

Резюме: (превод)Проучванията сред студентите от различни специалности и 
курсове във Факултет „Техника и технологии“ – Ямбол, ни позволяват да направим 
сравнителен анализ на оценката, която обучаемите дават на възможностите и 
перспективите на електронното и смесено обучение и да откроим тенденциите в 
рамките на 4-годишен период. Според резултатите от проучването можем да 
твърдим, че се наблюдава постоянна тенденция за положителна оценка на 
възможностите, котио електронното и смесено обучение предоставя за 
индивидуализация на учебния процес, развитие на когнитивната сфера на 
личността, подобряване на взаимодействието с преподавателите , стимулиране на 
представянето и творчеството на студентите, подобряване на организацията на 
процеса, създаване на положителна атмосфера, подобряване на възможностите 
за оценка на академичните постижения на студентите и развитие на обективна 
самооценка. Обработката на данни и анализът на резултатите от въпросниците ни 
дава основание да кажем, че чрез електронно и смесено обучение се повишава 
качеството на обучението. Електронното и смесеното обучение е по-удобно, по-
привлекателно и спомага за постигането на високи нива на таксономията на Блум, 
които са свързани с придобиване на фактически, концептуални, процедурни и 
метакогнитивни знания от студентите. 

 
Г. 6. 10. Pehlivanova M., Ducheva Zl., The role of university professors for the 
interdisciplinary education of the engineers, The 9-Th ICVL 2014, University of 
Bucharest, Faculty of Psihology and Educational Sciences, ISSN 1844-8933 
Abstract: The solution of the global problems of the mankind requires and 

enforces a new look and approach in the training process and education as well as in the 
field of scientific research activity. The understanding of the problem with the 
interdisciplinarity in the higher education is a complex system that includes horizontal 
and vertical integration. The university lecturers play a key role to the preparation of the 
future engineers who need to be competent not only in traditional and routine activities 
but also in innovational activities (capacity to synthesize and create), the integration of 
knowledge in the broad intellectual field (the natural sciences with the social sciences 
and humanities) designing, global engineering practice (global markets), ability to work in 
multi-disciplinary teams with cultural diversity and competence to cope with the changing 
global challenges and opportunities. This requires a change in the educational 
approaches and technologies of engineer’s and teacher’s training, in holistic perception 
of the world and combining the teaching with the scientific-research activities, with this in 
real production conditions or inclusion of business representatives in the personnel 
training. 

Резюме: (превод) Решаването на глобалните проблеми на човечеството 
изисква и налага нов поглед и подход в процеса на обучение и образование, както 
и в областта на научноизследователската дейност. Разбирането на проблема за 
интердисциплинарността във висшето образование е сложна система, която 
включва хоризонтална и вертикална интеграция. Университетските преподаватели 
играят ключова роля за подготовката на бъдещите инженери, които трябва да 
бъдат компетентни не само в традиционните и рутинни дейности, но и в 
иновационните дейности (способност за синтезиране и създаване), интеграцията 
на знанията в широка интелектуална област (естествени науки със социални и 



хуманитарни науки) проектиране, глобална инженерна практика (глобални пазари), 
способност за работа в мултидисциплинарни екипи с културно многообразие и 
компетентност за справяне с променящите се глобални предизвикателства и 
възможности. Това изисква промяна в образователните подходи и технологии на 
обучението на инженери и учители, в цялостното възприемане на света и 
съчетаване на преподаването с научно-изследователската дейност, с обучение в 
реални производствени условия или включване на бизнес представители в 
обучението на студентите. 

 
Г. 6. 11. Pehlivanova M., Ducheva Zl., The interdisciplinarity in the training of 
engineers - a condition for solving the global problems of the humanity, The 9-Th 
ICVL 2014, University of Bucharest, Faculty of Psihology and Educational 
Sciences, ISSN 1844-8933 
Abstract: The trends in the global economy and the economy in the country 

change the needs and requirements to the preparation of engineers. Besides the 
traditional engineering practice that is associated with certain products, development, 
production, sales, management, etc. in the analysis of the development of engineering 
education (USA, UK and Bulgaria) are observed new trends in the holistic approach for 
achieving engineering solutions by integrating the elements of the general education with 
those of the liberal education, to enrich their scientific and technological training. 
According to the National Statistical Institute, the research of the Bulgarian Industrial 
Association, details of joint seminars and meetings with employers of FTT are indicated 
major changes in the requirements to the engineering profession. 

Резюме: (превод) Тенденциите в глобалната икономика и икономиката в 
страната променят нуждите и изискванията към подготовката на инженерите. 
Освен традиционната инженерна практика, която се свързва с определени 
продукти, разработка, производство, продажби, управление и др., в анализа на 
развитието на инженерното образование (САЩ, Великобритания и България) се 
наблюдават нови тенденции в холистичния подход за постигане на инженерни 
решения чрез интегриране на елементите на общото образование с тези на 
либералното образование, за да се обогати тяхното научно и технологично 
обучение. Според Националния статистически институт, изследванията на 
Българската стопанска камара, подробности за съвместни семинари и срещи с 
работодатели, проведени във Факултет „Техника и технологии“, са посочени 
промени в изискванията към инженерната професия. 

 
Г. 6. 12. Pehlivanova, M., Zl. Ducheva, Training in a virtual learning environment in 
the theoretical module - a factor for development of "responsible" driver, The 6th 
ICVL 2011, University of Bucharest and "Babeş-Bolyai" University of Cluj-Napoca, 
Romania, 2011, pp. 275-280. 
Abstract: The global goal for drivers training in Europe implies development of 

"responsible driver". On the basis of new pedagogical approaches are offered models of 
learning through social experience, feels and in virtual learning environments. In 
2011year were inquired and interviewed 104 persons, head examiners for a driving 
license in all areas of the country. The questionnaire includes 5 components (notion of 
"responsible driver", safety driving, social skills of the driver and ecological driving, skills 
to evaluate their own actions) with specific indicators.  

Good Practices in the preparation of drivers in the theoretical module are described 
and are given recommendations for more effective use of virtual learning environment in 
"blended learning". 

Резюме: (превод)Глобалната цел за обучение на водачи в Европа 
предполага развитие на "отговорен водач". Въз основа на новите педагогически 



подходи се предлагат модели на обучение чрез социален опит, усещания и във 
виртуални учебни среди. През 2011 г. бяха анкетирани и интервюирани 104 лица, 
председатели на изпитни комисии за придобиване на правоспособност за 
управление на МПС във всички райони на страната. Въпросникът включва 5 
компонента (понятие "отговорен водач", безопасност при шофиране, социални 
умения на водача и екологично шофиране, умения за оценка на собствените им 
действия) с конкретни показатели. 

Описани са добри практики при подготовката на водачи в теоретичния модул 
и са дадени препоръки за по-ефективно използване на виртуалната учебна среда 
при „смесено обучение“. 

 
Г. 6. 13. Pehlivanova, M., Sn. Dineva, Ducheva Zl., Innovative Potential of Social 
Networks in Blended Learning, The 6th ICVL 2011, University of Bucharest and 
"Babeş-Bolyai" University of Cluj-Napoca, Romania, 2011, pp. 168-172. 
Abstract: In the Technical College of Yambol, the virtual learning environment 

(VLE) has been created and has been applied using Moodle software platform. The 
multimedia courses have been created in different disciplines. In order to improve the 
offered e-learning system, we carry out survey on the end of each year. The participants 
are students – one part of them attended full-time education; the other - part-time 
education. The inspection of the opinion of students enrolled in e-learning supported 
courses, in the TC – Yambol, showed that 90% of students support the idea of using 
forums, where they can share problems, news, discussions, give assessments, ideas, 
literature and etc. More than 80% of students gave positive answer about the stimulus to 
cooperate in learning groups and to identify themselves through that group. Creation of 
social network and community inside of College will give new possibilities to improve the 
quality of furthered work in blended learning. 

Резюме: (превод) В Технически колеж – Ямбол е създадена виртуалната 
учебна среда (VLE) и се прилага с помощта на софтуерна платформа Moodle. 
Създадени са мултимедийни курсове са по различни дисциплини. За да подобрим 
предлаганата система за електронно обучение, ние провеждаме проучване в края 
на всяка учебна година. Участниците са студенти – една част от тях посещават 
редовно обучение; другата – задочно обучение. Изследването на мнението на 
студентите, участващи в курсове в електронното обучение в Технически колеж - 
Ямбол, показва, че 90% от студентите подкрепят идеята за използване на форуми, 
където могат да споделят проблеми, новини, дискусии, дават оценки, идеи, 
обменят информация за литературни източници и др. Повече от 80% от студентите 
дадоха положителен отговор за стимула да си сътрудничат в групи за обучение и 
да се идентифицират чрез тази група. 

Създаването на социална мрежа и общност в колежа ще даде нови 
възможности за подобряване качеството на по-нататъшната работа в смесеното 
обучение. 

 
Г. 6. 14. Dineva, Sn., Zl. Ducheva, Positiveness of Web-based site for General and 
Inorganic Chemistry in Blended Learning, The 6th ICVL 2011, University of 
Bucharest and "Babeş-Bolyai" University of Cluj-Napoca, Romania, 2011, pp. 211-
218. 
Abstract: The virtual learning environment (VLE) in the Technical College of 

Yambol has been created using Moodle software platform and has been applied. In order 
to improve the quality of student training, this year start a project “Introducing Interactive 
Teaching Methods in Inorganic Chemistry and Investigation the Effect on the Quality of 
Knowledge”. The project has the aim: to create e-learning data base of General and 
Inorganic Chemistry; to apply new interactive devices during lecture activities; innovative 



possibilities for self preparation of students as well as assessments of acquired 
knowledge of students.  

The inspection of the opinion of students enrolled in e-learning supported courses, 
in the TC – Yambol, showed that 80% of students support the idea of blended learning 
supported by Web-based e-learning materials, they found e-learning more interesting. 
We expect that through the creation of new approaches for teaching and self preparation 
will give novel possibilities to improve the quality of education furthered in the College. 

Резюме: (превод) Виртуалната учебна среда (VLE) в Техническия колеж в 
Ямбол е създадена и приложена с помощта на софтуерна платформа Moodle. За 
да се подобри качеството на обучението на учениците, тази година стартира 
проект „Въвеждане на интерактивни методи на преподаване по Неорганична химия 
и изследване на ефекта върху качеството на знанията“. Проектът има за цел: да 
създаде база данни за електронно обучение по Обща и Неорганична химия; да се 
прилагат нови интерактивни инструменти по време на лекционните дейности; 
иновативни възможности за самостоятелна подготовка на студентите, както и 
оценяване на придобитите знания. 

Изследването на мнението на студентите, записали се в курсове, интегрирани 
в електронното обучение, в Технически колеж - Ямбол, показа, че 80% от 
студентите одобряват идеята за смесено обучение, подкрепено от уеб базирани 
електронни учебни материали, те намират електронното обучение за по-
интересно. Очакваме, че чрез създаването на нови подходи за преподаване и 
самоподготовка ще се предоставят нови възможности за подобряване на 
качеството на обучението, поддържано в Колежа. 

 
Г. 6. 15. Pehlivanova, M., Ducheva Zl., Developing Pedagogical Competence 
Students Through Blended Learning ,The 5th ICVL, 2010, University of Bucharest 
and University of Medicine and Pharmacy Tвrgu-Mures, Romania, pp. 160-165. 
Abstract: The modern school is seen as vital space, where teachers should create 

optimal conditions for the development of intellectual, social, emotional and other 
components of the personality of students. It’s changing the nature of the activities of 
teachers, increasingly they fall in different socio-educational situations, which require 
teamwork and highly developed vocational educational and individual skills. Training in 
Pedagogical practice of students carries out the connection between theoretical 
knowledge and the formation of an individual pedagogic style and behavior in a real 
school environment. Questionnaire research with graduates, teachers and interviews 
with the students indicate that blended learning as a flexible type of training improved 
students e-skills, developed the communication skills and skills in team work, reflection, 
critical thinking, making effective and adequate decisions in educational process. 
Integrative nature of the blended learning enables an adequate preparation of students - 
future teachers for- adjustment to pedagogical community and activities to reduce stress 
situations. 

Резюме: (превод) Модерното училище се разглежда като жизненоважно 
пространство, където учителите трябва да създават оптимални условия за 
развитието на интелектуални, социални, емоционални и други компоненти на 
личността на учениците. Това променя естеството на дейностите на учителите, все 
по-често те попадат в различни социално-образователни ситуации, които изискват 
работа в екип и високо развити професионални образователни и индивидуални 
умения. Обучението по педагогическа практика на учениците осъществява 
връзката между теоретичните знания и формирането на индивидуален 
педагогически стил и поведение в реална училищна среда. Изследване, проведено 
чрез въпросници с абитуриенти, преподаватели и интервюта със студентите 
показват, че комбинираното обучение като гъвкав тип обучение подобрява 



дигиталните умения на обучаемите, развива комуникативните умения и умения за 
екипна работа, рефлексия, критично мислене, вземане на ефективни и адекватни 
решения в образователния процес. Интегративният характер на смесеното 
обучение позволява адекватна подготовка на студентите - бъдещи учители за 
адаптиране към педагогическата общност и дейности за намаляване на стресовите 
ситуации. 

 
Г. 6. 16. Pehlivanova, M., Zl. Ducheva, Sn. Dineva, Assessment of Blended 
Learning Education – Students’ Opinion, The 5th ICVL 2010, University of 
Bucharest and University of Medicine and Pharmacy Tвrgu-Mures, Romania, pp. 
72-78. 
Abstract: In the activities of College part of professors used elements of classical 

training classroom learning programs, a Computer-aided Learning and Web-based 
training in MOODLE. Part of the main topics, subjects, seminars and other exercises are 
conducted in classic mode. Some of educational disciplines are fully developed in the 
form of e-courses, which contain the majority of the components for work in MOODLE-
environment. Computer-aided learning is used as a supplement to traditional ways of 
students training. It makes it possible to provide guidance in implementation of curricula 
and to conduct of certain exercises. This type of training is carried out under-equipped 
computer labs in the college, but also on a personal computer at home with common 
software. The aim of our investigation was to compare the preferences of the students 
and to estimate student’s opinion about the blended learning ant traditional learning – 
positive and negative sites of e-learning. The results show that students appreciated 
integrated combination of face-to-face traditional with web based online teaching and 
learning activities. 

Резюме: (превод) В дейностите на колежа част от преподавателите 
използват елементи от класическите методи за обучение в класната стая, както и 
компютърно подпомогнато и уеб-базирано обучение в MOODLE. Част от основните 
учебни дисциплини, теми, семинарни и други упражнения се провеждат в 
класически режим. Някои от учебните дисциплини са изцяло разработени като 
електронни курсове, които съдържат по-голямата част от компонентите за работа в 
MOODLE среда. Компютърно подпомогнатото обучението се използва като 
допълнение към традиционното обучение на студентите. Това дава възможност да 
се набележат насоки за прилагането на учебните програми и провеждането на 
определени упражнения. Този тип обучение се провежда в недостатъчно 
оборудвани компютърни лаборатории в колежа, както и на домашни персонални 
компютри с общодостъпен софтуер. Целта на нашето проучване беше да сравним 
предпочитанията на студентите и да оценим мнението им за смесеното и 
традиционното обучение - положителни и отрицателни страни на електронното 
обучение.  

Резултатите показват, че студентите оценяват интегрирането и 
комбинирането на традиционното, лице в лице и онлайн базирани дейности за 
преподаване и обучение. 

 
Г. 6. 17. Pehlivanova, M., Zl. Ducheva, Snejana Dineva, Advantages The Web-
Based Training for The Increasing Quality of Preparation and Self-рreparation of 
Students from the Specialty Food Technologgy, The 4-th ICVL, 2009, Iassa, 
Romania. 
Abstract: The report represents the results of implementation e-learning based 

lessons and quizzes in the education of students in Technical College of Yambol, 
Bulgaria. The e-learning is a way to use networking technologies that allow to access the 
training materials at any possible time, permit interacting with the training environment in 



convenient for the user time, that lead to improving self motivation and the effectiveness 
of acquiring knowledge’s. The area of e-learning study in Technical College of Yambol 
included courses in Informatics, Programming languages, Information technology, 
Common and General Chemistry, Biochemistry, Microbiology, Ecology. The results of 
our investigation show that the performance of e-learning system is the reason for 
improving the effectiveness of the education, as well as improving the motivation among 
students and teachers have been registered. 

Резюме: (превод) В доклада са представени резултатите от прилагането на 
уроци и тестове, базирани на електронно обучение в подготовката на студенти в 
Технически колеж Ямбол, България. Електронното обучение е начин за използване 
на мрежови технологии, които позволяват достъп до учебните материали по всяко 
възможно време, позволяват взаимодействие с тренировъчната среда в удобно за 
потребителя време, което води до подобряване на личната мотивация и 
ефективността на придобиване на знания. Областта на изследване на 
електронното обучение в Технически колеж Ямбол включва курсове по 
Информатика, Езици за програмиране, Информационни технологии, Обща химия, 
Биохимия, Микробиология, Екология. Резултатите от нашето проучване показват, 
че ефективността на системата за електронно обучение е причината за 
подобряване на ефективността на обучението, както и за подобряване на 
мотивацията сред учениците и учителите. 

 
Г. 7. Статии и доклади, публикувани в нереферирани списания с научно 

рецензиране или публикувани в редактирани колективни томове 
 
Г.7.1. Ducheva Zl., Nedeva V., From ICT skills to digital competence for 
academic needs in Trakia University – Stara Zagora, International Conference on 
Technics, Technologies and Education ICTTE 2018, October 18-19, 2018, Yambol, 
Bulgaria 
Abstract: From the beginning of the 21st century, digital competencies are 

perceived as a "requirement and right," as a "life/basic skill". The purpose of this article is 
to justify the creation of a blitz-survey, designed and conducted to determine the level of 
digital competence of students. The completed research will try to answer the question of 
how training in Faculty of Engineering and Technology develops the digital competence 
of students - future engineers, which factors influence the development and attitudes to 
improve this type of competence. 

The spectrum of components in the digital competencies is defined when 
developing the conceptual model of the study. The research model also reflects 
European documents in this area, the needs, and requirements of the labour market 
related to the training of engineers and the new approaches and paradigms in higher 
education. The questions were provisionally divided into seven sections, which also have 
connecting links. 

At this stage, the study was carried out with 280 students. 
The end goal of the scientific research is to suggest strategies for adapting the 

training of the students to the European requirements and the needs of the labour market 
in order to improve their employment status, their adaptiveness, and their professional 
development. 

Резюме: (превод) От началото на 21 век дигиталните компетентности се 
възприемат като "изискване и право", като "жизнено / основно умение". Целта на 
статията е да обоснове създаването на блиц-анкета, проектирана и проведена за 
определяне на нивото на дигитална компетентност на студентите. Завършеното 



изследване ще се опита да отговори на въпроса как обучението във Факултет 
„Техника и технологии“ – Ямбол развива дигиталната компетентност на студентите 
– бъдещи инженери, кои фактори влияят върху развитието и нагласите за 
подобряване на този тип компетентност. 

Спектърът на компонентите в дигиталните компетентности се определя при 
разработването на концептуалния модел на изследването. Изследователският 
модел отразява и европейските документи в тази област, нуждите и изискванията 
на пазара на труда, свързани с обучението на инженери и новите подходи и 
парадигми във висшето образование. Въпросите бяха разделени условно в седем 
секции, които също имат свързващи сегменти. 

На този етап проучването е проведено с 280 студенти. 
Крайната цел на научното изследване е да предложи стратегии за 

адаптиране на обучението на студентите към европейските изисквания и нуждите 
на пазара на труда с цел подобряване на техния трудов статус, адаптивността и 
професионалното им развитие. 

 
Г.7.2. Пехливанова, М., Дучева Зл., Дучев Пл., Формиращото оценяване в 
електронното обучение като фактор за повишаване ефективността на 
ученето, Сборник доклади от международна научна конференция „Техника, 
технологии, образование“, ICTTE 2017. 
Abstract: The formative assessment is seen as an international educational 

strategy that responds to the new paradigm in the education and training, and the 
learners are active participants in the learning process. The formative assessment 
provides a continuous feedback to the students, emphasizing not on their ranking, but on 
the opportunities for improving of their learning and developing their competencies. A 
survey was conducted in the period 2016-2017. with a students from different courses, 
mainly from specialty Automation and computer systems. The questions in the 
questionnaires are grouped by problems. The analysis of the results shows that, despite 
the higher possibilities for using the formative assessment in e-learning, it is not 
sufficiently implemented. In order to improve students' motivation and enhance their 
personal responsibility for the achievements of their own learning, we suggest that 
formative assessment use to be implemented throughout the course of study, especially 
for freshmen. It is necessary to uses the possibilities of Moodle more fullyin order to 
enable students to collaborate in a group projects, discussion forums and wiki, etc. 

Резюме: (превод) Формиращото оценяване се разглежда като международна 
образователна стратегия, която отговаря на новата парадигма в образованието, 
обучаемите са активни участници в процеса на обучение. Формативната оценка 
предоставя непрекъсната обратна връзка на студентите, като подчертава не 
тяхното ранжиране, а възможностите за подобряване на тяхното обучение и 
развитие на техните компетенции. Проведено е проучване в периода 2016-2017 г. 
със студенти от различни курсове, главно от специалност Автоматизация и 
компютърни системи. Въпросите във въпросниците са групирани по проблеми. 
Анализът на резултатите показва, че въпреки по-високите възможности за 
използване на формиращата оценка в електронното обучение, тя не се прилага 
достатъчно. За да се подобри мотивацията на учениците и да се повиши тяхната 
лична отговорност за постиженията от тяхното учене, предлагаме да се използва 
формативно оценяване по време на обучението, особено за първокурсници. 
Необходимо е да се използват по-пълно възможностите на Moodle, за да се даде 
възможност на учениците да си сътрудничат в групови проекти, дискусионни 
форуми и wiki и т.н. 



 
Г.7.3. M. Pehlivanova, Z. Ducheva, Formation and Development of Skills for 
Proactive Driving of Motor Vehicles (According to the Trainers) ARTTE Vol. 4, № 3 
2016 ISSN 1314-8788 (print), ISSN 1314-8796 (online). рр.  244 – 252. 
Abstract: In the system "man - environment - motor vehicle", the driver and his 

training are the main factors to overcome the negative trends of increasing the number of 
victims and injured in traffic accidents. The proactivity of the driver is associated with 
high levels of global purpose of drivers' training - with the strategic level, which includes 
personal characteristics, ambitions, values and choices of behaviour models. In the 
presented report we analyze the results of a survey conducted during the courses of 
periodic training of instructors from around the country in which were switched on the 
question for ranking the elements of the proactive driving according to the experience 
and perception of the trainers. Were analyzed the results obtained from 403 respondents 
from different size and geography settlements. We assume that all eleven components 
that we included and their arrangement in order of importance reflect the mind-set and 
attitudes of learners to proactive driving and correct actions which ensure personal and 
safety of other participants are manifestations of tolerance. We can conclude that at the 
forefront of arranging of the components of proactive driving, the respondents emphasize 
on those, that increase the traffic safety (manoeuvre planning, forecasting), but 
underestimate the knowledge of prior knowledge of the risk factors that increases the 
probability of road accidents. 

Резюме: (превод) В системата „човек - околна среда - моторно превозно 
средство“ водачът и обучението му са основните фактори за преодоляване на 
негативните тенденции за увеличаване броя на жертвите и ранените при 
пътнотранспортни произшествия. Проактивността на водача е свързана с високите 
нива на генералната  цел за обучението на водачите - със стратегическото ниво, 
което включва лични характеристики, амбиции, ценности и избор на модели на 
поведение. В представения доклад анализираме резултатите от анкета, проведена 
по време на курсовете на периодично обучение на инструктори за подготовка на 
водачи на МПС от цялата страна, в които беше включен въпросът за ранжиране на 
елементите на проактивното шофиране според опита и възприятието на 
обучаващите. Анализирани бяха резултатите, получени от 403 респонденти от 
различни населени места и географско местоположение. Приемаме, че всички 
единадесет компонента, които сме включили и тяхното подреждане по степен на 
важност отразяват настроението и отношението на обучаващите към проактивното 
шофиране и правилните действия, които гарантират личната и безопасността на 
другите участници в движението и са прояви на толерантност. Можем да заключим, 
че начело на класацията на компонентите на проактивното шофиране 
респондентите поставят тези, които повишават безопасността на движението 
(планиране на маневри, прогнозиране), но подценяват знанията за предварително 
познаване на рисковите фактори, което увеличава вероятността от пътни 
произшествия. 

 
Г.7.4. Ducheva Zl., M. Pehlivanova. Some individual determinants of behavior of 
18-year-old drivers during the driving (according to instructors) ARTTE Vol. 4 No4, 
2016. doi: 10.15547/artte.2016.04.010, рр. 322 – 350. 
Abstract: In this report we make an attempt to determine the views of the active 

and experienced instructors about the influence of personality features of 18-year-olds 
who train to become drivers and which have a significant influence on the style of 



behaviour. We make a comparative analysis of the results of similar studies by some 
demographic characteristics - age, location, and number of deceased or injured due to 
road accidents. They are analyzed the results obtained from 256 respondents from 
different size and geography settlements. The results are processed as we searched the 
influence of age and professional experience as instructors and number of inhabitants of 
the settlements where they practice their profession for determining the significance of 
features of 18-years old young people who are related to the dangerous driving. The 
analysis of the results shows that instructors of all age groups have ranked on first and 
on second place low self-control and aggression, such as a low self-control was ranked 
on the first place by five age groups and aggression - on the second place. The 
respondents based on their experience and perception have indicated the second 
position the aggression in men drivers, they associate it with the aggressive driving style, 
lack of tolerance towards other participants in traffic and non-recognition of potential risks 
and formation of undesirable behavioural models. 

Резюме: (превод) В този доклад анализираме възгледите на активните и 
опитни инструктори относно влиянието на личностните особености на 18-
годишните, кандидатводачи и които оказват значително влияние върху стила на 
поведение. Правим сравнителен анализ на резултатите от подобни проучвания по 
някои демографски характеристики - възраст, местоположение и брой на починали 
или ранени поради пътни произшествия. Анализирани са резултатите, получени от 
256 анкетирани от различни населени места и географско местоположение. 
Резултатите се обработени, като се търси влиянието на възрастта и 
професионалния опит като инструктори и  големината на населените места 
(според броя на жителите), където практикуват професията си за определяне 
значението на особеностите на 18-годишните млади хора, които са свързани с 
опасното шофиране. Анализът на резултатите показва, че инструктори от всички 
възрастови групи са класирали на първо и на второ място ниския самоконтрол и 
агресията, като ниският самоконтрол е класиран на първо място от пет възрастови 
групи, а агресията - на второ място. Респондентите въз основа на опита и 
възприятието си посочиха втората позиция за агресията при мъжете шофьори, 
свързват я с агресивния стил на шофиране, липсата на толерантност към другите 
участници в движението и непризнаването на потенциалните рискове и 
формирането на нежелани поведенчески модели. 

 
Г.7.5. Дучева Зл., Актуален прочит на съотношението цел-резултат при 
подготовката на водачи на МПС, ХХІV Международна научна конференция 
„Мениджмънт и качество“ за млади учени, 2015. Сборник научни трудове 
Резюме: Тенденцията за увеличаване на автомобилните произшествия, 

свързани с много жертви, води до поставяне под въпрос на подготовката на 
водачите. Проблемът относно опита и организираната първоначална подготовка на 
хората зад волана е сериозно пренебрегнат в медиите и специализираните 
педагогически изследвания и публикации. 

В доклада се акцентира върху аспектите на обучението на водачите и по-
специално целите на преподаването, за да бъдат ясни и приети като значими за 
обучаваните, учебния процес и за развитието на техните умения и компетентности. 
Позицията в синергичен смисъл се приема не само като процес на постигане на 
целта, но и като дисекция на получения резултат - обективиране на целите и 
„крайна точка“ на процеса на тяхното постигане. 



GDE-матрицата се отличава с характеристиките на своя таксономичен модел 
на целта за обучение на водача, които са йерархични и знанията и уменията за 
всяко ниво са регламентирани, идентифицирани са и факторите, повишаващи 
риска и уменията за самооценка. Матрицата се анализира като още една 
интегративна таксономия, по-специално за обучението на водачите в ЕС, която се 
състои от разработени елементи в познавателната, афективната и психомоторната 
област. 

Abstract: The tendency of increasing car related accidents, taking numerous 
casualty, leads to the questioning of the preparation of the drivers. The problem 
regarding the experience and the straightforward and organized training of the people 
behind the wheel is seriously overlooked in the media and the specialized pedagogical 
researches and publications.    

In the report is emphasized on the aspects of driver’s training and in particular the 
aims of the teaching in order to be clear to and regarded as important to the trainees, 
their learning process and to development of their skills and competences. The position 
of synergistic meaning is accepted not only as the process of achieving the goal but also 
like the dissection of the obtained result – objectification of the goals and “end point” of 
the process of achieve them. 

The GDE-matrix is distinguished by its taxonomic model’s characteristics of the 
objective to train the driver, which are hierarchical and the knowledge and skills for each 
level are certain, the factors increasing the risk and skills for self-assessment. The matrix 
is analyzed as one more integrated taxonomy in particular for the drivers’ training in EU, 
which consists of developed elements in the cognitive, the affective and the psycho-
motor area.    

 
Г.7.6. Ducheva Zl., Pehlivanova M., The Choice of Teaching Profession in the new 
Educational Realities, ARTTE Vol. 3, No. 4, 2015 ISSN 1314-8788 (print), ISSN 
1314-8796 (online) 
Abstract: The development of the educational system and the choice of the 

teaching profession are changing under the impact of the economic and financial crisis, 
the economy, the society and the demographic collapse and their impact on the labour 
market. Since education and training are means of increasing the productivity and the 
innovations, it is very important to retain the investments in the education and to 
encourage the entry and retaining of motivated and competent teachers.  

The Report makes comparative analysis of research with employed teachers (with 
work experience up to 5 years). There are indicated the characteristics of the new 
educational realities and how they affect the professional choice and professional self-
determination. The study included students who are preparing for teachers. The results 
from the surveys of students and teachers, who enter in the profession, are compared 
with modern scientific theories and standards for teachers.  

In response to the changed educational realities, the views of the surveyed and the 
studied literature are proposed current optional subjects that contribute to the 
professional adjustment of future teachers in the school environment. It has been made 
conclusion for part of the new dimensions of professional self-determination of teachers. 

Резюме: (превод) Развитието на образователната система и изборът на 
учителската професия се променят под въздействието на икономическата и 
финансовата криза, икономиката, обществото и демографския срив и тяхното 
влияние върху пазара на труда. Тъй като образованието и обучението са средства 
за повишаване на производителността и иновациите, изключително важно е да се 



запазят инвестициите в образованието и да се насърчи влизането и задържането 
на мотивирани и компетентни учители. 

Докладът прави сравнителен анализ на изследванията със заети учители (с 
трудов стаж до 5 години). Там са посочени характеристиките на новите 
образователни реалности и как те влияят върху професионалния избор и 
професионалното самоопределение. Проучването включва и студенти, които се 
подготвят за учители. Резултатите от анкетите на студенти и учители, които 
навлизат в професията, се сравняват със съвременните научни теории и 
стандарти за учители. 

В отговор на променените образователни реалности, възгледите на 
анкетираните и изучаваната литература се предлагат актуални избираеми 
предмети, които допринасят за професионалното адаптиране на бъдещите 
учители в училищната среда. Направено е заключение за част от новите 
измерения на професионалното самоопределяне на учителите. 

 
Г.7.7. Ducheva Zl., Pehlivanova M.,/2015/ Particularities in the style of 
communication in drivers preparation (the view point of the instructors), XIII 
MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ na temat KOMUNIKACJA W 
EDUKACJI - DZIŚ I JUTRO 26-28 maja 2015 r., Poland 
Abstract:  In the report are discussed problems of driver training and interaction 

between instructor and candidate-driver. We accept that communication is also a 
process of implementation of various relations between individuals. The structure of 
pedagogical communication in preparation of drivers includes the communicative aspect 
as well as interactive and perceptual aspect. Based on theoretical analysis and reflecting 
sides of communication, we conducted a study with representative group of lecturers-
instructors for the training of drivers.  

The aim of this study is to establish communication style of instructions, whether 
expressions of aggression is destructive or constructive, and how it will affect to the 
interaction with learners. We use method of content analysis of literature sources, 
surveys, interviews and standardized test for the communication style. Our assumptions 
are that self-knowledge and the determination of their own communication style of the 
instructors are important to contribute to overcoming psychological barriers. The 
effectiveness of training and interaction are influenced by the nature of the occurred 
relationships. 

Despite a stressful nature of the professional activities of trainers for preparing 
drivers most respondents did not identify themselves as a destructive aggressive. A 
characteristic feature of communication in the training of drivers is the high degree of 
freedom of choice, combined with short time of making the right decision, which focus 
not only on knowledge transfer and developing skills, but also on skills for solving 
psychosocial tasks.     

Резюме: (превод) В статията са разгледани проблемите на обучението на 
водачите и взаимодействието между инструктор и кандидат-водач. Приемаме, че 
комуникацията е също процес на осъществяване на различни отношения между 
индивидите. Структурата на педагогическата комуникация в подготовката на 
шофьорите включва комуникативния аспект, както и интерактивния и възприемащ 
аспект. На базата на теоретичен анализ и отразяващи страни на комуникацията, 
проведохме проучване с представителна група лектори-инструктори за обучението 
на водачи. 



Целта на това проучване е да се установи стилът на комуникация при 
инструкциите, дали се изразява конструктивна или деструктивна агресия и как се 
отразява на взаимодействието с обучаемите. Използваме методи като контент 
анализ на съдържанието на литературни източници, анкети, интервюта и 
стандартизиран тест за стила на комуникация. Нашите предположения са, че 
самопознанието и определянето на собствения стил на общуване на инструкторите 
са важни, за да допринесат за преодоляване на психологическите бариери. 
Ефективността на обучението и взаимодействието се влияят от естеството на 
възникналите взаимоотношения. 

Въпреки високия стрес в професионалната дейност на преподавателите за 
подготовка на водачи, повечето респонденти не се самоопределят като 
деструктивно агресивни. Характерна особеност на общуването при обучението на 
водачи на МПС е високата степен на свобода на избор, съчетана с кратко време за 
вземане на правилно решение, което се фокусира не само върху трансфера на 
знания и развитието на умения, но и върху уменията за решаване на 
психосоциални задачи. 

 
Г.7.8. Ducheva Zl., Pehlivanova M., Development of Basic Social Skills in the 
Training Of "Responsible" Driver, ARTTE Vol. 3, No. 2, 2015 ISSN 1314-8788 
(print), ISSN 1314-8796 (online) 
Abstract: One of the important problems of the modern global society is related to 

improving the quality of driver's training. The road safety problems affecting the 
safeguarding of life and health of many people and have a great social impact on society. 
Researches in the field of training of drivers have shown the leading role and the 
importance of the fourth and fifth level of GDE-matrix, which are related to the value 
system, the influence of social environment, culture and traditions of the community.  

The report analyzes the results of a survey of chairpersons of examination boards 
all over the country and instructors for driver’s training. In the survey is included a 
question that reflects on views of respondents on important social skills of drivers. We 
have compared and analyzed the information and normative influence of the social 
environment for risky driving. 

Резюме: (превод) Един от важните проблеми на съвременното глобално 
общество е свързан с подобряването качеството на обучението на водачите. 
Проблемите свързани с пътната безопасност, засягащи опазването на живота и 
здравето на много хора имат голямо социално въздействие върху обществото. 
Проучванията в областта на обучението на шофьори показаха водещата роля и 
значението на четвъртото и петото ниво на GDE-матрицата, които са свързани с 
ценностната система, влиянието на социалната среда, културата и традициите на 
общността. 

Докладът анализира резултатите от проучване на председателите на изпитни 
комисии в цялата страна и инструктори за обучението на водачите. В анкетата е 
включен въпрос, който отразява вижданията на респондентите за важни социални 
умения на водачите. Сравнихме и анализирахме информационното и нормативно 
влияние на социалната среда за рисково шофиране. 

 
Г.7.9. Ducheva Zl., Dineva S., Pehlivanova M., Evaluation of Certain Aspects of 
Electronic and Blended Learning (Teachers Opinion), The 7th ICVL "Consistency-
Competence-Clarity-Vision-Innovation-Performance", Nov. 2-3, 2012 - Braşov, 
Romania-Europe 



Abstract: In this paper, we investigated the opinion of university professors 
according to e-learning and blended learning opportunities. All respondents agreed that 
e-based courses are more attractive to students and convinient to the use of lecturers. 
Regardless of the age, the younger group and the group of 50-60 years believe that they 
have good technical selfpreparation in the use of interactive learning tools. Most 
respondents use blended learning, which combines the advantages of traditional and 
modern teaching technologies and improve the quality of education. Some of the 
problems that arise are related to financial incentives for professors to introduce e-
learning. 

Резюме: (превод) В тази статия изследвахме мнението на университетските 
преподаватели според електронното обучение и смесените възможности за 
обучение. Всички респонденти се съгласиха, че електронните курсове са по-
привлекателни за студентите и удобни за преподавателите. Независимо от 
възрастта, по-младата група и групата от 50-60 години вярват, че имат добра 
техническа самоподготовка при използването на интерактивни инструменти за 
обучение. Повечето респонденти използват смесено обучение, което съчетава 
предимствата на традиционните и съвременни технологии на преподаване и 
подобрява качеството на образованието. Някои от възникващите проблеми са 
свързани с финансови стимули за професорите да въведат електронно обучение. 

 
Г.7.10. Ducheva Zl., Pehlivanova M., Dineva Sn., Opportunities for students to 
evaluate the electronic courses (According to the teacher), The 8th ICVL „Virtual 
Learning – Virtual Reality“, ISSN: 1844-8933, University of Bucharest, 2013, 
pp.128-135  
Abstract: The report examinate the students’ opportunity to evaluate the e- training 

courses in order to increase their quality and efficiency. Review has been made based 
on various author sources that indicate the types and stages for fulfillment of assessment 
and the feedback from students and the formation of a culture for evaluation. Strategies 
for overcome the confrontation to the evaluation of e-courses by students have been 
studied through planning, collaboration, creativity, respect and personal responsibility. 

Based on data from the past and the present study suggest to continue further the 
study and the creative application of best practices models, and strategies for evaluation.  

The applying efforts of teachers and guidance for elimination and reduction of the 
reasons that discourage students to participate in the evaluation to be continued. The 
effor is directed to achieving the consensus from all academic staff on the system and 
the combination of strategies for evaluating e-courses. 

Резюме: (превод) Докладът разглежда възможността на студентите да 
оценят курсовете за електронно обучение с цел повишаване на тяхното качество и 
ефективност. Направен е прегледът на различни теории и становища на различни 
автори, които разглеждат типовете и етапите за изпълнение на оценката и 
обратната връзка със студентите и формирането на култура на оценяването. 
Анализирани са стратегиите за преодоляване на конфронтацията при оценяването 
на електронните курсове от студентите чрез планиране, сътрудничество, 
творчество, взаимно уважение и лична отговорност. 

Въз основа на данни от миналото и настоящото проучване се прави 
предложение да продължи по-нататъшното проучване и творческото прилагане на 
модели на най-добри практики и стратегии за оценка. 

Трябва да продължат усилията на преподавателите, насочени към 
елиминиране и намаляване на причините, които възпират студентите да участват в 
оценяването. Усилията на академичния състав и ръководството са насочени към 



постигане на консенсус от всички преподаватели относно системата и комбинация 
от стратегии за оценка на електронните курсове. 

 
Г.7.11. Ducheva Zl., Pehlivanova M., Dineva Sn., Possibilities for students to 
evaluate and improve electronic courses (Students opinion), The 8th ICVL „Virtual 
Learning – Virtual Reality“, ISSN: 1844-8933, University of Bucharest, 2013, pp. 
135-142 
Abstract: The report is based on the conducted survey that inspected the students’ 

opportunity to interact with educators in order to assess the e-training materials and 
courses and to achieve higher quality and learning effectiveness. The activity of students 
in collaboration with the tutor and the positive attitude to subject is the key for successful 
acquiring of knowledge and effective learning process. Students accepted new 
technology interactive tools as good approach for training and have positive outlook to 
blended learning. The chance to take into accounts their opinion and collaborate with 
teachers makes them more responsible and effective learners.  

Students accepted new interactive technology tools as good approach for training 
and have positive standpoint to blended learning. The main goals for future work are: 
identifying the best practices in evaluation systems by explore the experiences of other 
universities; figure out the basic characteristics of the preferred evaluation system; 
recommendation of policies for switching from paper to electronic form of course 
evaluation data. 

Резюме: (превод) Докладът се основава на проведеното проучване, което 
изследва възможността на студентите да общуват с преподаватели, за да оценят 
материалите и курсовете за електронно обучение и да се постигне по-високо 
качество и ефективност на обучението. Дейностите на студентите в 
сътрудничество с преподавателя и положителното отношение към предмета е 
ключът към успешното усвояване на знания и ефективен учебен процес.  

Студентите приеха новите интерактивни технологии като добър подход в 
обучението и имат положителна отношение към смесеното обучение. 
Възможността да бъде уважено мнението им за качеството на курса и да си 
сътрудничат с преподавателя за подобряване на начина, по който се представя 
съдържанието ги прави по-отговорни и ефективни учащи. Основните цели за 
бъдеща работа са: идентифициране на добрите практики в системите за оценка 
чрез изследване опита на други университети; изясняване основните 
характеристики на предпочитаната система за оценка; препоръки за политики за 
преминаване към електронна форма на оценяване и съхраняване на 
информацията за курса. 

 
Г.7.12. Pehlivanova M., Z. Ducheva, /2013/ Ecological Driving Style – Factor for 
Environmental Protection, ARTTE, Vol. 1., N 1, 2013, ISSN 1314-8788 (print), 
ISSN 1314-8796 (online), The Scientific Journal of the Faculty of Technics and 
Technologies of Yambol, Trakia University of Stara Zagora, Bulgaria 
Abstract: The report performs a comparative analysis between different models of 

training and examination of drivers in EU countries and in Bulgaria, also including the 
compulsory elements of eco-driving. Based on our research with all examiners from 
different regions of the country and a group of instructors we specify the main 
components of eco-driving and elements of the ecological style of driving. 

In the questionnaires, which were offered to respondents, the items include 
environmentally driving and the development of competencies for self-assessment in the 
personal choice of mode of movement, consistent with road conditions and situations, 



the safety of other participants and protection of the environment. Based on the data and 
conducted interviews with experts-examiners and driver instructors suggest the 
implementation of multi-stage model of driver training, accompanied driving for the 
beginners and with elements of environmental protection in a basic preparation, in an 
upgrade training, and at exam for obtaining a license. 

The emphasis is on realization of 3, 4 and 5-th level of GDE-matrix for drivers 
training, the development of defensive and ecological driving style, which will significantly 
reduce the harmful emissions, fuel consumption, maintenance costs of vehicles and will 
improve health status of the participants in road traffic and the population in general. 

Резюме: В доклада се прави сравнителен анализ между различни модели на 
обучение и изпит на водачи в държави от ЕС и в България, включително и 
задължителните елементи на екологичното шофиране. Въз основа на нашите 
изследвания с всички председатели на изпитни комисии на изпитите за 
придобиване на свидетелство за управление на МПС от различни региони на 
страната и група инструктори за подготовка на водачи на МПС, ние уточняваме 
основните компоненти на еко шофирането и елементи от екологичния стил на 
шофиране. 

Във въпросниците, които бяха предложени на респондентите, елементите 
включват екологично шофиране и развитие на компетенции за самооценка при 
личен избор на начин на движение, съобразен с пътните условия и ситуации, 
безопасността на другите участници и опазването на околната среда. Въз основа 
на данните и проведените интервюта с експерти-изпитващи и инструктори за 
подготовка на водачи се предлага прилагането на многофазов модел на обучение 
на водачи, шофиране с придружител за начинаещи водачи, включващо елементи 
на опазване на околната среда в основна подготовка, и в  надграждащото 
обучение и изпита за получаване на лиценз. 

Акцентът е посавен върху реализирането на 3, 4 и 5-то ниво на GDE-
матрицата за обучение на водачи, разработването на защитен и екологичен стил 
на шофиране, което значително ще намали вредните емисии, разхода на гориво, 
разходите за поддръжка на превозните средства и ще подобри здравния статус на 
участниците в движението по пътищата и населението като цяло. 

 
Г.7.13. Pehlivanova M., Ducheva Zl., Dineva Sn., /2013/ Increasing the Quality of 
Student’s Training through Strategy of Collaborative Learning, ARTTE, Vol. 1., N 3-
4, 2013, ISSN 1314-8788 (print), ISSN 1314-8796 (online) 
Abstract: Development of modern communication technologies and their 

application in all areas of life, the dynamics of the demand for skilled workers requires a 
new philosophy and approach to teaching and learning to develop a flexible, mobile, 
adaptable personalities with critical thinking with a flair for innovation, skills team work, 
making informed decisions and more. The Report makes comparative analysis of 
traditional learning and training and contemporary learning strategies. The study is a 
continuation of many years of work on the problems of e-and blended learning and their 
importance for improving the quality of education and competitiveness of professionals 
prepared in the Faculty. Are analyzed the opinions of students on learning strategies and 
their work in small groups. The cooperative and collaborative learning methods on 
forming groups, evaluation of activity process and the final product, the difficulty of the 
tasks for independent work are discussed in the paper. 

Резюме: (превод) Развитието на съвременните комуникационни технологии и 
тяхното приложение във всички области на живота, динамиката на търсенето на 



квалифицирани работници изисква нова философия и подход към преподаването и 
обучението, за да се развият гъвкави, мобилни, адаптивни личности с критично 
мислене с усет за иновации, умения за работа в екип, вземане на информирани 
решения и др. В доклада правим сравнителен анализ на традиционните стратегии 
за преподаване и учене и съвременни стратегии за обучение. Проучването е 
продължение на дългогодишната работа по проблемите на електронното и 
смесено обучение и тяхното значение за подобряване на качеството на 
образованието и конкурентоспособността на професионалистите, подготвяни във 
Факултета. Анализират се мненията на студентите относно стратегиите за учене и 
тяхната работа в малки групи. Разглеждат се методите за кооперативно и 
колаборативно обучение, за формиране на групи, оценка на процеса на дейността 
и крайния продукт, трудността на задачите за самостоятелна работа. 

 
Г.7.14. Ducheva Zl., Аdjustment of the teacher to pedagogical community, Trakia 
Journal of Sciences, vol. 8, suppl.3, 2010, ISSN 1313 - 7069 – Stara Zagora, 2010. 
Abstract: In conditions of constantly changing socio-economic situation, the 

professional adjustment of teacher to pedagogical community is up to date problem. In 
the survey were search links between professional adjustment, perceptions of the group, 
cooperating with the colleagues. 

Based on several years of research in the area of professional adjustment of the 
teacher, are made the following conclusions: pedagogical community accepts and 
provides the necessary support to the newcomers, to proceed more successfully the 
initial adjustment to the profession and environment; the predominant of respondents, 
regardless of the stage of career development feel like a part of a school’s team and they 
have no intention of changing his place of work; the sense of lack of contact with 
colleagues and students is indicative of the adherence to the profession and college. 

Резюме: (превод) В условията на постоянно променяща се социално-
икономическа ситуация, професионалното адаптиане на учителя към 
педагогическата общност е актуален проблем. В анкетата бяха търсени връзките 
между професионалното адаптиране, възприенането на групата и 
сътрудничеството с колегите. 

Въз основа на няколкогодишни изследвания в областта на професионалното 
адаптиране на учителя са направим следните изводи: педагогическата общност 
приема и предоставя необходимата подкрепа на новопостъпилите, за да протече 
по-успешно към първоначалното адаптиране към професията и средата; 
преобладаващата част от респондентите, независимо от етапа на кариерно 
развитие, се чувстват част от екипа на училището, което се потвърждава от факта, 
че нямат намерение да променят местоработата си; усещането за липсата на 
контакта с колеги и ученици при пенсиониране е показателно за привързаността 
към професията и образователната организация. 

 
Г.7.15. Пехливанова, М., Зл. Дучева, Обучението на водачи на МПС през 
целия живот – фактор за безопасността на движението, Сборник доклади от 
Научно-практическа конференция „Безопасност на движението“, Ямбол, 2011. 
с. 94-102 
Резюме: В доклада са разгледани модели за обучение на водачи на МПС, 

като акцентът е поставен на трифазовия модел и подготовката на „отговорен 
водач“. Направени са препоръки за повишаване качеството на обучение на 
водачите през целия живот. 



Abstract: In the report are examined models for training of drivers of motor 
vehiclesq focusing on the tree phase model and preparation of a “responsible” car driver. 
There are made recommendations for improving the quality of training of drivers during 
the entire life. 

 
Г.7.16. Pehlivanova, M., Zl. Ducheva, Role of flexible educational models for 
lifelong learning, Trakia Journal of Sciences, Vol. 8, Suppl. 3, 2010, pp. 348-354. 
Abstract: The efforts of the Technical College are aimed at creating of flexible, 

updated curriculum in some specialties and professions, carried out on the basis of best 
practices in Europe. The aim is to overcome inconsistencies between existing 
qualifications and labour market requirements for better implementation of the graduating 
students. The result of investigation shows that the performance of flexible education 
system improved the quality of the acquire knowledge and professional competence. 

Analysis of results and data from surveys enable us to make the following 
conclusions: there is increasing preference to educational materials available on the web 
site of the self preparation of the students; continue to improve the system for e-learning 
as extending the opportunities to work in groups and the introduction of gaming as 
training methods; students' autonomy in solving real practical problems increases. 

Резюме: (превод) Усилията на Техническия колеж са насочени към създаване 
на гъвкави, актуализирани учебни планове по някои специалности и професии, 
осъществявани въз основа на най-добрите практики в Европа. Целта е да се 
преодолеят несъответствията между съществуващите квалификации и 
изискванията на пазара на труда за по-добро реализиране на завършващите 
студенти. Резултатът от проучването показва, че работата на гъвкавата 
образователна система подобрява качеството на придобитите знания и 
професионалната компетентност. 

Анализът на резултатите и данните от проучванията ни позволява да 
направим следните изводи: нараства предпочитанието към учебните материали, 
достъпни на уебсайта за самоподготовка на студентите; продължава 
усъвършенстването на системата за електронно обучение като се разширяват 
възможностите за работа в групи и въвеждане на игрови методи на обучение; 
увеличава се автономността на студентите при решаване на реални практически 
проблеми. 

 
Г.7.17. Slavova V., Dineva Sn., Pehlivanova M., Ducheva Zl., Improving the 
Quality of Education Based on Implementation of E-Learning Courses and Quizes, 
GUIDE, International Workshop, Rome, 18-19 March 2010. 
Abstract: The report presents the results of implementation e-learning based 

lessons and quizzes in the field of Microbiology and Ecology for education of the 
students in Technical College of Yambol, Bulgaria. The e-learning and multimedia 
presentations allow tremendous visualization in the field of study as well as unlimited 
access to the training materials at any possible time.  

The result of investigation shows that the performance of e-learning system 
improved the quality of the acquire knowledge.  

Резюме: Докладът представя резултатите от внедряване на базирани на 
електронно обучение уроци и тестове в областта на микробиологията и екологията 
за обучение на студентите в Технически колеж в Ямбол, България. Електронното 
обучение и мултимедийните презентации позволяват огромна визуализация в 
областта на обучението, както и неограничен достъп до учебните материали по 
всяко време. Резултатът от изследването показва, че работата на системата за 
електронно обучение подобри качеството на придобитите знания 



 
Г.7.18. Пехливанова М., Дучева, Зл., Особености на съвместената практика в 
обучението на преподаватели за подготовка на водачи на МПС, Сборник 
„Тенденции в развитието на индустриалните системи и технологии“, 
Благоевград 2010, ISSN 1314-0183 
Резюме: Една от насоките в дейността на Технически колеж - Ямбол при 

обучението на инструктори за подготовка на водачи на МПС е повишаване 
качеството на образоването чрез използване на съвременни образователни 
технологии. Анализирани са организацията, провеждането и диагностирането на 
Съвместената практика и значението й за професионални и социални 
компетентности у студентите. 

Summary: One of the directions in the activity of Technical College - Yambol in the 
training of instructors for training of drivers is to improve the quality of education through 
the use of modern educational technologies. The organization, implementation and 
diagnosis of the Joint Practice and its importance for professional and social 
competencies in students are analyzed. 

 
Г.7.19. Пехливанова, М., Зл. Дучева, Стилът на общуване на 
преподавателите - фактор за ефективна подготовка на водачите на МПС, 
Trakia Journal of Sciences, Vol. 7, Suppl. 2, 2009, pp. 292-296. 
Abstract: The contemporary understanding concerning drivers training 

scrutinize like a special type of communication which include three components: 
communication, Interaction and reciprocal perceive between the subjects of 
educational process.  

The survey of 100 driving trainers from different regions through the country show, 
that as result of the basic preparation, professional experience and On-going Training of 
Driving Instructors, they possess skills for the completely pedagogical intercourse. 

Резюме: Съвременното разбиране за обучението на водачи на МПС маже да 
се разглежда като специален тип комуникация, която включва три компонента: 
комуникация, взаимодействие и реципрочно възприемане между субектите на 
учебния процес. 

Проучването на 100 инструктори за обучение на водачи на МПС от различни 
региони в страната показва, че в резултат на основната подготовка, 
професионален опит и текущо обучение на инструктори по шофиране, те 
притежават умения за напълно педагогическия общуване. 

 
Г.7.20. Дучева, Зл., Обучениено в лабораторните занятия – част от 
професионалната подготовка на студентите в Технически колеж - Одрин, 
Международна научна конференция, 11 май 2009, Ямбол, Trakia Journal of  
Sciences, Vol. 7, Suppl2, pp 321-326 
Резюме: В професионалната подготовка на студентите, важно място заемат 

лабораторните занятия. Те се организират и провеждат в съответствие с 
правилата и нормите на научноексперименталните изследвания. Водеща цел в 
лабораторните занятия е овладяване техниката и технологията на експеримента, 
на умението да решават практически задачи по пътя на постановката на опита.  

В доклада са разгледани структурата, изискванията и методиката на 
провеждане на лабораторните занятия. Анализирани са резултатите от изследване 
с цел запознаване с методиката и педагогическите технологии, които използват 
преподавателите при провеждане на лабораторните упражнения по техническите 



дисциплини в Технически колеж – Одрин. Направените изоди биха помогнали за 
оптимизиране процеса на обучение в двата колежа. 

Summary: In vocational training of students, occupy an important place the 
laboratory classes. They are organized and conducted in accordance with the rules and 
norm standards of scientific experiment research. Leading goal of the laboratory 
exercisec is mastering the technique and technology of the experiment, the ability to 
solve practical problems in the way of the setting of the experiment. The report discusses 
the structure, requirements and methodology of conducting laboratory exercises. The 
results of a study are analyzed in order to get acquainted with the methodology and 
pedagogical technologies used by lecturers in conducting laboratory exercises in 
technical disciplines at the Technical College - Edirne. The outcomes would help to 
optimize the learning process in both colleges. 

 
Г.7.21. Shivacheva Iv., M. Pehlivanova, Zl. Ducheva, Importance and meaning of 
the driving instructors’ professional qualification improvement, The 5th International 
Balkan Education and Science Congress “Education in the Balkans Today” , 
Edirne, Turkey, 2009.  
Abstract: The worrying statistics about the traffic accidents casualties and the 

application of the European agreements and treaties in the field of training, examinations 
and drivers training quality improvement compel for continuous improvement of the 
instructors qualification. The regular and systematic supplementary training of the 
instructors is one of the primary factors. A research was carried out further to this under 
a scientific project with a scope of 205 instructors practicing in all regions of the country. 
The questionnaires assessed the education level, the qualification, the professional 
competence self assessment, the need and the wish for qualification improvement in 
certain fields. We seek to analyse the correlation between age, education level and the 
training motivation through one’s whole life.The results so obtained are used for 
development of training programs and modules aimed at the quality improvement of the 
driving instructors’ continuous training and matching the professional competence to 
those reported in the EU countries. 

Резюме (превод): Тревожната статистика за жертвите на пътнотранспортни 
произшествия и прилагането на европейските споразумения и договори в областта 
на обучението, изпитите и подобряването на качеството на обучението на водачи 
на МПС налага непрекъснато подобряване на квалификацията на инструкторите. 
Редовното и системно допълнително обучение на инструкторите е един от 
основните фактори. Беше проведено изследване по научен проект с обхват от 205 
инструктори, практикуващи във всички региони на страната. Във въпросниците се 
изискваш респондентите да отговорят на въпроси за образователното ниво, 
квалификацията, самооценката на професионалната компетентност, 
необходимостта и желанието за повишаване на квалификацията в определени 
области. Стремежът бе да се анализират връзките между възрастта, нивото на 
образование и мотивацията за обучение през целия живот. Получените резултати 
са използвани за разработване на програми и модули, насочени към подобряване 
на качеството на непрекъснатото обучение на инструкторите по кормилна практика 
и привеждане на професионалната компетентност в съответствие с тези, 
изисквана в страните от ЕС. 

 



Г.7.22. Ducheva Zl., Teachers Staff Role at the Teachers’ Successful Professional 
Integration and Qualification Improvement, The 5th International Balkan Education 
and Science Congress “Education in the Balkans Today” , Edirne, Turkey, 2009. 
Abstract: The adjusting to the professional activity in a schooling institution 

environment is a dynamic process of formation and efficient associating of some 
professionally important qualities and values of the labour subject with the necessities of 
his professional activity. The two levels of the teacher’s professional adjustment have 
been studied (personal and institutional), as well as their mechanisms and interactions. 

We have researched the relations between the acceptance in the team, the 
assistance offered at joining the school staff, the forms for professional qualification 
upholding and improvement, etc. A research was carried out comprising 180 teachers in 
8 schools of various educational stages in Sofia, Yambol, Burgas and Straldzha. The 
research analysis and results have shown that both the teachers’ qualification system 
and the professional integration system may be optimized. A functional model of 
professional integration is to be worked out on the basis of the research. 

Резюме: (превод) Адаптацията към професионалната дейност в условията на 
учебното заведение е динамичен процес на формиране и ефективно съчетаване 
на професионално значими качества и ценности на субекта на труда с 
потребностите на неговата професионална дейност. Изследвани са двете равнища 
на професионалното адаптиране на учителя (личностно и институционално) и 
техните механизми и взаимодействия. Търсени са връзките между възприемането 
на колектива, оказаното съдействие при постъпването в училище, мероприятията 
за поддържане и повишаване на професионалната квалификация и др. Проведено 
е изследване с 180 учители в 8 училища от различни училищни степени от София, 
Ямбол, Бургас и Стралджа.  

Анализът на резултатите от направеното изследване, показва, че както 
системата за квалификация на учителите, така и системата за адаптиране в 
професията могат да бъдат оптимизирани. Въз основа на изследването предстои 
да се разработи функционален модел на процеса на професионално адаптиране. 

 
Г.7.23. Ducheva Zl., Pehlivanova M., Multimedia Presentations in the On-going 
Training of Driving Instructors, Fourth International Bulgarian-Greek Scientific 
Conference Computer Science ’2008, Kavala, Greece, pp 786-791 
Abstract: The interactive twins of the traditional means of information develop 

parallel: the interactive TV, interactive cinema, interactive press, all those relating to the 
development of information sources: informatics, digital video and internet.  

The survey was carried out among teachers and examiners employed in the 
Drivers Training system and qualification courses teachers. An analysis was made on 
the results of the teaching in control and experimental groups. The results of 500 
instructors from different regions through he country were summarized.The conclusions 
will be used for the purpose of improving the efficiency of the continuous training in order 
to get as close as possible to the consumers' demands and to comply with the CIECA 
final reports recommendations. 

Резюме: Заедно с развитието на традиционни средства за информация се 
развиват паралелно и дигитални такива: интерактивна телевизия, интерактивно 
кино, интерактивна преса, които са свързани с развитието на информатиката, 
цифровото видео и интернет. 

Проучването е проведено сред преподаватели-инструктори за обучение на 
водачи и председатели на изпитни комисии за придобиване на свидетелство за 



управление на МПС, заети в системата за обучение на шофьори и преподаватели 
в квалификационни курсове. Направен е анализ на резултатите от обучението в 
контролни и експериментални групи. Обобщени бяха резултатите от 500 
инструктори от различни региони в страната. Заключенията ще бъдат използвани с 
цел подобряване на ефективността на непрекъснатото обучение, за да се доближи 
максимално до изискванията на потребителите и да се съобразят с заключителния 
доклад на CIECA и препоръките в него. 

 
Г.7.24. Pehlivanova, M., Ducheva Zl., Quality of e-learning in Technical Colleage – 
Yambol, Fourth International Bulgarian-Greek Scientific Conference, “Computer 
science‛2008, part III Kavala, Greece, 2008, pp. 902-907. 
Abstract: The present report makes part of a scientific research project regarding 

the electronic teaching methods developed in the Technical College in Yambol and the 
same continues the theoretical analysis and the basic pedagogical problems set up on 
the criteria and standards applied at its quality assessment. A survey was carried out 
after the development and implementation of electronic education program for the full-
time students in some disciplines, and the purpose of this survey was to assess the 
efficiency, the potential to integrate it with other teaching forms, the opportunities that it 
provides for individual build-up and improvement of the stu-dents' professional 
competence. The survey results analysis will be used for the expanding of the electronic 
and the combined teaching, as well as for the improvement of the students’ pro-fessional 
training system and the building of learning skills for lifetime 

Резюме: Настоящият доклад е част от научноизследователски проект за 
изследване на електронното обучение, разработено в Техническия колеж –Ямбол. 
В доклада е направен теоретичния анализ на основните педагогически проблеми, 
акцентът е поставени върху критериите и стандартите, прилагани при оценка на 
неговото качеството. Проучването е проведено след разработването и 
внедряването на електронното обучение по някои дисциплини в програмите за 
редовни студенти. Целта на това проучване е да се оцени ефективността, 
потенциала да се интегрира с други форми на обучение, възможностите които 
осигурява за индивидуално развитие и подобряване на професионалната 
компетентност на студентите. Анализът на резултатите от проучването ще бъде 
използван за разширяване на електронното и комбинираното обучение, както и за 
подобряване на системата за професионално обучение на студентите и 
изграждане на умения за учене през целия живот. 

 
Г.7.25. Дучева Зл., М. Пехливанова, Някои педагогически критерии и 
показатели за оценяване качеството на електронното обучение, Известия на 
съюза на учените – Сливен, т. 11, кн. 3, 2006, Сливен  
Резюме: При електронното обучение един от обектите на развитие на 

качеството са аспектите на програмата на учебния курс, който включва: достъп до 
програмата, съответствието между потребностите и очакванията, качеството, 
резултатите от преподаването, резултатите от програмата и икономическата 
ефективност. Основна цел при оценяване на е-обучението е повишаване 
качеството и ефективността. Необходимо е да бъдат разработени процедури за 
контента и неговото значение при оценяване качеството на програмата. 
Оценяването на контента включва равнището на полезност, стила на преподаване, 
общия стил на презентацията и специфичните елементи на контента. При 



оценяване на обучението са използвани качествени и количествени показатели. 
Формулирани са критерии за контрола на качеството.    

Summary: In e-learning one of the objects for evaluating of quality development 
are the aspects of the progpam of educational course, which includes: admission to the 
program, accordance between necessities and expectations, quality, teaching results, 
program results and economical effictiveness. The main goal in evaluating e-learning is 
to increase quality and effictiveness. It is necessary to be elaborated some procedures 
for content and meaning evaluating the level of the program. The content evaluating 
includes degree of usefulness, teaching style, the general style of the presentation and 
the specific content ingredients. Qualitative and quantitative indicators were used in the 
evaluation of the training. Criteria for quality control are formulated. 

 
Г.7.26. Дучева Зл., Адаптиране на преподавателите към приложение на 
съвременните информационни и комуникационни технологии в обучението, 
Известия на съюза на учените – Сливен, т. 11, кн. 3, 2006, Сливен  
Abstract: In the proposed report are considered exactly the problems of the 

adjustment of a teacher to the E-learning, necessary competences for its realization, the 
new roles of the teachers, degrees of professionalism and etc. More popular becomes 
the standpoint, that the role of the teacher changes in the course of education of E-
learning (according the theories of Holmberg and Smith). The change of the traditional 
academic roles is determined by the used technologies, by the skill to personalize the 
education and the interest of the students for the syllabus. From the conducted research 
can be determined, that the teacher applying E-learning in their work, consider, that the 
E-learning has a positive influence on their traditional practice. 

The conclusions coincide with the conclusions of other authors, that for the 
effective realization of the E-learning is necessary the qualification of the teachers to be 
improved, their efforts to be appreciated, their copyrights on the courses and materials 
(which in the academic circle is of great importance) to be protected, organizational 
changes (improving the situation in the academic circle and for tuition and independent 
making of a decisions), stimulating the professional and career development. 

Резюме: В предложения доклад се разглеждат проблемите на адаптирането 
на преподавателя към E-learning, необходимите компетенции за неговото 
реализиране, и др. Налага се тезата, че преподавателите, занимаващи се с E-
learning като правило притежават висок професионализъм, опитност, образованост 
не само в областта на дисциплината, която преподават, но и в областта на 
работата с информационните технологии. Промяната на традиционните 
академични роли се определя от използваните технологии, умението да 
персонализира обучението и интереса на студентите към учебния процес.  

Изводите са: за да се реализира ефективно електронното обучение, е 
необходимо повишаване квалификацията на преподавателите, оценяване на 
техните усилия, защита на авторските им права върху създадените от тях учебни 
курсове и материали, организационни промени, стимулиране професионалното и 
кариерно развитие. 

 
Г.7.27. Пехливанова М., Дучева Зл., Някои аспекти за интегриране на 
висшето образование в България към европейското образователно 
пространство, International scientific conference with financial support of EU 
“EDUCATIONAL POLICIES OF EUROPEAN UNION”, Yambol, 2006 



Резюме: За изграждане на европейско образователно пространство, за 
осигуряване, мобилност и реализация на специалисти с висше образование на 
европейския пазар на труда, в България продължават законодателните промени, 
разработването на стратегия за напредък във висшето образование, изграждане 
на квалификационна рамка за трите квалификационни степени и подобряване на 
системата за оценка на обучението и качеството на образованието. 

Abstract: For construction of European educational area, for the insurance, 
mobility and possiblyty for the realization of specialists with the higher education on the 
European labour market, in Bulgaria continue the legislation changes, the development 
of strategy to the progress of the higher education, the building of qualifications 
framework for the three qualificational degrees and improvement of system for the 
evaluating of training and education quality. 

 
Г.7.28. Пехливанова М., Дучева Зл., Педагогически аспекти на e-learning във 
висшето образование, International scientific conference with financial support of 
EU “EDUCATIONAL POLICIES OF EUROPEAN UNION”, Yambol, 2006 
Резюме: В доклада са разгледани и конкретизирани някои основни понятия, 

свързани с електронното обучение и дистанционното обучение, структурни части и 
връзките между тях. Тук се анализират положителните и отрицателните страни на 
този вид обучение. Тук са посочени педагогическите изисквания за комбинация с 
класически форми на обучение, повишаване на ефективността и преодоляване на 
отсъствие на активен контакт между участниците в образователния процес. 

 Abstract: In the report considered and specified some basic concepts, connected 
with E-learning and distance-learning, structural parts and the connects between them. 
Here are analyzed the positive and the negative sides on that kind of training. Here are 
indicated the pedagogical requirements for combination with classical training forms, 
increase effectiveness and surmounting of an absence of an active contact between the 
participants in the educational process. 

 
Г.7.29. Ducheva Zl., Professional Adjustment in Carrier Development of the 
Teacher, Trakia Journal of Experimental Siences. – Stara Zagora, 2005 
Abstract: The dynamic modern conditions, the variety of opportunities that are 

offered to teachers and the likelihood of frequent change of the workplace, activities and 
job positions, are a prerequisite for the increased importance of the professional 
adjustment issue. In this paper we review the adjustment as a process of becoming well 
acquainted with the profession and harmonization of a person`s interactions with the 
professional environment, as a long and complex process that starts when a person gets 
acquainted with the profession and continues throughout life. 

Резюме: Динамичните съвременни условия, разнообразието от възможности, 
които се предлагат на учителите и вероятността от честа смяна на работното 
място, дейностите и длъжностите, са предпоставка за повишеното значение на 
въпроса за професионалната адаптация. В тази статия е разглеждана адаптацията 
като процес на запознаване с професията и хармонизиране на взаимодействията 
на човека с професионалната среда, като дълъг и сложен процес, който започва, 
при запознаване на човек с професията и продължава през целия живот . 

 
Г.7.30. Ducheva Zl., T. Pehlivanova The importance of Lecturer and multimedia 
technologies for the stimulation of the mind during the educational proces, Second 
International Scientific Conference Computer Science’2005, Chalkidiki, Greece, pp 
242-246 



Abstract: Regarding the fast development of modern technology and increased 
amount of scientific information of the importance of the lecturer should not be limited to 
transmission of certain amount of information. He lays the foundation and models the 
system of the science, describing the elements of the system, their relationship and 
function. The paper describes several problems of the functional activity of the students 
during of the lectures and how the lecturer aided by modern information technologies, his 
skills to properly present the information and his charisma helps the students to be more 
active in the process. 

Резюме: Поради бързото развитие на съвременните технологии и 
увеличеното количество научна информация, значението на преподавателя не 
трябва да се ограничава до предаване на определен обем информация. Той 
полага основите и моделира системата на науката, описвайки елементите на 
системата, тяхната връзка и функция. Докладът описва няколко проблема за 
функционалната дейност на студентите по време на лекциите и как 
преподавателят, подпомогнат от съвременните информационни технологии, 
уменията му да представя правилно информацията и своята харизма помага на 
студентите да бъдат по-активни в процеса на обучение. 

 
Г.7.31. Пехливанова М., Дучева Зл., Удовлетвореността от педагогичекия 
труд и възможности за кариерно развитие, Сборник доклади от ЮНК 20 
години Педагогически факултет, „Образованието в глобализиращия се свят“, I 
част, Велико Търново, 2004г. 
Резюме: В доклада е направен теоретичен анализ на някои възгледи и 

тенденции за същността на удовлетвореността от професионалния труд и 
значението й за кариерното развитие. На тази база е проведено и емпирично 
изследване с учители от различни по местоположение и големина градове. 
Получените резултати потвърждават основни положения от теоретичните 
постановки и дават възможност за формулиране а изводи. 

Abstract: The report provides a theoretical analysis of some views and trends on 
the nature of job satisfaction and its importance for career development. On this basis, 
an empirical study was conducted with teachers from cities of different locations and 
sizes. The obtained results confirm the main points of the theoretical formulations and 
give the opportunity to formulate conclusions. 

 
Г.7.32. Пехливанова М., Дучева Зл., Рошманова М., Креативността – 
същностна характеристика в дейността на учителите в съвременното 
общество, Сборник доклади от Научно-приложна конференция с 
международно участие „ Наука, техника, технологии и образование“, Ямбол 
2004. 
Резюме: Глобализацията, развитието на пост-индустриалното общество и 

телекомуникационната раволюция играят значителна роля като решаващи 
фактори за промените настъпващи в образованието. Като важни приоритети, 
характезиращи се с универсалност и интегративност могат да се посочат 
хуманизирането, творчеството и иновациите в учителската дейност, 
непрекъснатото образование, широко онтаряне и взаимодействие между 
училището и семейството, повече прагматизъм и професионална целенасоченост 
на обучението, които определят професионалната реализация на учителите.  



Колектив от ТК – Ямбол проведе изследване на креативността в процеса на 
обучение с цел разкриване на неговите особености и динамика в дейността на 
учителите и взаимодействията „учител-ученик“. 

Summary: The globalization, the development of post-industrial society and the 
telecommunication revolution play a significant role as decisive factors for the changes 
going trough in the education. As important priorities, distinguish with their universality 
and integrity, we could point the humanization, creativity and innovations in the teachers 
work, continuing education, wide opening and interaction between school and the family, 
more pragmatism and professional puppusfulness of schooling, which support the 
professional realization of the teachers. 

A team from Technical college - Yambol conducted a research on the issues of the 
creativity during the learning process with purpose to reveal its features and dynamics in 
the work of the teachers and the interactions “teacher-student”. 

 
Г.7.33. Дучева Зл., Пехливанова М., Рошманова М., Мотиви и насоки при 
избора на специалността и учителската професия, Сборник доклади от 
Научно-приложна конференция с международно участие „ Наука, техника, 
технологии и образование“, Ямбол 2004. 
Резюме: Направен е преглед и анализ на някои становища и публикации за 

мотивита като една от основните субективни детерминанти на трудовата дейност. 
Обработени са емпирични данни, получени от изследване на учители от Ямбол и 
Елхово. Изведени са водещите мотиви за избор на учителската професияспоред 
пола и етапите на кариерно развитие. 

Summary: There is done a review and analysis of some attitudes and publications 
on the motives as a one of the basic subjective determinants of working activity. 
Empirical data obtained from a study by teachers from Yambol and Elhovo were 
processed. The leading motives for choosing the teaching profession according to 
gender and stages of career development are presented. 

 
Г.7.34. Roshmanova M., Shivacheva Iv., Pehlivanova M., Zl. Ducheva. Displaying 
of the creativity in the students’ activity. Trakia Journal of Experimental Siences. – 
Stara Zagora, 2003 p. 47-52. 
Abstract: The logical essence and structure of the theme cover one of the main 

mechanisms of student’s personal development - the learning.  
The specific aim of the research is to reveal the true dimensions, determination and 

the dynamics of the creativity in the students’ activity. The participants in this research 
are students of the schools of professional training and the teachers, teaching the 
subjects of general education and special subjects according to the specialization of the 
relevant school.  

On the strength of the analysis of the research results we could make a conclusion 
that the hypotheses formulated at the beginning of the research have been confirmed: 
the characteristics and the level of development of the creativity with the considerable 
part of students are insufficient for the successful commencing of their professional 
realization and for the considerable shortening of the stage of their adaptation to it; the 
actual structure, dynamics and the displaying of the students’ creativity depend on the 
individual specificity of the personality. 

Резюме: Логическата същност и структура на темата обхваща един от 
основните механизми на личностното развитие на ученика - ученето.  



Конкретната цел на изследването е да се разкрият истинските измерения, 
решителност и динамика на креативността в дейността на учениците. Участниците 
в това изследване са ученици от професионалните гимназии и учителите, които 
преподават предметите от общообразователния цикъл, както и тези, които 
преподават специалните предмети според специализацията на съответното 
училище. 

При анализа на резултатите от изследванията бихме могли да направим 
извод, че формулираните в началото на изследването хипотези се потвърдиха: 
характеристиките и степента на развитие на креативността при значителна част от 
учениците са недостатъчни за успешно започване на тяхната професионална 
реализация и за значително съкращаване на етапа на адаптация към нея; 
реалната структура, динамика и проявяване на творчеството на учениците зависят 
от индивидуалната специфика на личността. 

 
Г.7.35. Дучева, Зл., Развитие на креативността на учениците чрез стратегии 
за критическо мислене,Научно приложна конференция с международно 
участие „Информационни технологии. Наука, техника, технологии“ 2003г. 
Ямбол. 
Резюме: Овладяването на познания от различни области, познавателни 

стратегии, нагласи и отношения, и уменията за творческото им прилагане с цел 
създаване на оригинален продукт, е проблем с перманентна актуалност. Само 
училището може целенасочено и в масов мащаб да способства за развитието на 
широк спектър способности. Най-ефективният път на развитие на индивидуалните 
възможности е чрез приобщаване на всички ученици към творческа дейност и 
посредством някои стратегии на критическо мислене. 

Abstract (translation) Developing of the students’ creativity through strategies for 
critical thinking: mastering knowledge in different areas, cognitive strategies, 
adjustments, relations and skills for their creative execution, for creating an original 
product, is a problem with constant actuality. The school itself could on purpose and in 
massive scale aid to the development of a wide specter of abilities. The most effective 
way of development of the individual possibilities is by incorporating all students in the 
creating activity and by some strategies involving critical thinking.    

Г.7.36. Дучева, Зл., Методологическите знания – основа за творчество в 
работата на учителя, Сборник доклади от научна сесия „Техника, технологии, 
образование“, 2001г.  
Резюме: Готовността за творческо решение на педагогическите проблеми се 

основава на методологическото знание, което в сравнение с предметните знания 
са по-обобщени и са с по-широки възможности за пренос. Построената на тях 
дейност по решаването на творчески задачи, позволява на човек бързо да усвоява 
нови за него области на теорията и практиката. 

За да се формира у бъдещите учители съвременна професионално мислене, 
те трябва да бъдат обучавани не само на методиката, но и на методологията за 
решаване на педагогически задачи. Методологическите знания позволяват на 
учителя да се ориентира в сложните динамични процеси на обучението и 
възпитанието, да взема професионално обосновани, нестандартни и новаторски 
решения. 

Abstract: The readiness for creative solution of pedagogical problems is based on 
the methodological knowledge, which in comparison with the subject knowledge is more 



generalized and has wider possibilities for transfer. The activity for solving creative tasks 
built on them allows to a person to quickly learn new areas of theory and practice. 

In order to form in future teacher’s modern professional thinking, they must be 
trained not only in methods but also in the methodology for solving pedagogical tasks. 
Methodological knowledge allows the teacher to navigate the complex dynamic 
processes of training and education, and to take reasonable professional, 
unconventional and innovative solutions. 

 
Г.7.37. Дучева Зл., За умението да се спори, сборник доклади от ЮНК, 
Педагогически науки, Ямбол 1995. 
Резюме: В .съвременните условия, за да може училището да отговори на 

повишените изисквания на обществото и на променящите се ценности, то трябва 
да постави обучаемите в среда, в която се дискутират решените и нерешени 
проблеми на науката и практиката. Д доклада е разгледан метода на Сократ за 
водене на беседа, за раждане на знанието, наречен от него „майевтика“ и 
приложението му в съвременното училище за развитие уменията на учениците за 
водене на целенасочена, обоснована, цивилизована дискусия.  

Abstract: In the modern conditions, in order the school to meet the increased 
demands of society and changing values, it must place students in an environment in 
which the solved and unsolved problems of science and practice to be discussed. The 
report examines Socrates 'method of leading a conversation, of giving birth to 
knowledge, which he called "mayevtika", and its application in the modern school for the 
development of students' skills for leading a purposeful, well-founded, civilized 
discussion. 

 
 
 
 
 

 


